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 إىجاء

 إلى كالجؼَّ المَّحيغ ربضاني صغضخة الميع ارزقيسا جداء إحدانيسا الفخدكس األعمى.

كإلى رفضق دربي كالج ابشتي الحؼ كاف معي بكل خصػة في رفع معشػياتي كيجفعشي إلى األماـ إلنجاز 

 ىحا العسل السبارؾ.

 كإلى العمساء العاممضَغ كاألستاذة الكخاـ كالصبلِب السجتيجيَغ. 

 إلضيع جسضعًا أىجؼ عسمي ىحا مع عطضِع اإلكباِر كاإلجبلِؿ.  
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 كمسُة شكخ  

ـ ببالِغ شكخؼ كجسضِل عخفاني:  أتقجَّ

ـِ ىحِه الخسالِة، كأكزعشي عمى أف أشكَخ نعسَتُو التي أنعَع بيا عميَّ قػلو  ِ تعالى الحؼ أكخمشي بإتسا

 [7/ 14تعالى: ﴿ َلِئْغ َشَكْخُتْع أَلَِزيَجنَُّكْع﴾.]إبخاىضع,

َمْغ ال َيذكُخ الشاَس  ال َيْذُكُخ )) (1)قػؿ رسػؿ هللا صل هللا عمضو كسمع:كذكخ في سشغ أبي داكد 

 هللا((.

ـَ  -حفَطُو هللاُ –كليحا أكال أشكخ ُأستاذؼ الكخيِع، بخكفدػر ، األستاذ دمحم أديب تذاغسار  الحؼ تكخَّ

    بقبػِؿ اإلشخاِؼ عمى رسالتي ىِحه، كعمى ما قّجـ لي مغ تػجضياٍت كمبلحطاٍت قضَّسٍة كترػيبات.

أحسج تكضغ كيػسف بالػكغ كشاىخ خاف آيجف كسمساف مبل يحضى شقضقي, كشكخؼ لؤلساتحة الكخاـ 

 . كلجشة التحكضع

ـِ ىحِه  ـِ الحيغ قجمػا لي السبلحطاِت كالشراَئح كالتػجضياِت القضَّسَة إلتسا كجسضِع اإلخػِة كاألخػاِت الكخا

 الخسالِة.  
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 ممخز

 

 حديغ البخقمعي كحاشيتو عمى الكافية تحقيقا كدراسةدمحم بغ 

 إعجاد

 زفعة مال يحيى

 المشزف

 بخكفدػر دمحم أديب تذاغسار

الحؼ عاش في  -رحسو هللا-يجكر البحث حػؿ الحاشضة عمى شخح اليشجؼ كمؤلفيا اإلماـ البخقمعي

أصحاب كتب التخاجع الشرف األكؿ مغ القخف العاشخ اليجخؼ، فيحا العالع الجمضل لع يتصخؽ إلضو 

إلى تدمضط الزػء عمى ىحا الكاتب  يكلحا  أكال ُسع ،كالصبقات فمع يعصػه حقو مغ التخجسة كالبحث

 ، كثانضا ُدرس حاشضتو عمى شخح اليشجؼ الحؼ يػضح  كافضة ابغ الحاجب دراسة كتحقضقا. كمؤلفاتو

لبضئة ايبجأ بتسيضج ذكخ فضو إلى قدسضغ رئضدضضغ؛ القدع األكؿ خاّص بالجراسة ك  البحث كقج ُقدع

العمسضة كالدضاسضة التي عاش فضيا السحذي كتجريذ المغة العخبضة في السشصقة الذخقضة كما يجاكرىا 

ارسة فضيسا كالسؤلفات السذيػرة في الشحػ مغ  بذكل عسػمي كُيعّج أيزا بعس األعبلـ السذيػرة الجَّ

الحاجب ككتابو الكافضة كاليشجؼ كشخحو عمى , كيحكخ فضو ابغ السيسة الستػف, كالذخكح كالحػاشي

ث عغ حضاة البخقمعي كأثاره كنذأتو كشمبو لمعمع كفاتو كمؤلفاتو تحج, ثع تُ لعبلقة الحاشضة بيسا الكافضة

مع ذكِخ اسع الحاشضة كندبتيا إلى السؤلف كسبب تألضفيا كتاريخ تألضفيا كجيػد السحذي العمسضة 

ما يحتػيو ىحه الحاشضة مغ مرادر ك مرصبلحات مع بضاف كمشيجو كمػقفو مغ الشحاة كُيقجـ 

مشيج السؤلف في االستذياد باألدلة كالتعمضبلت كالسشيج الستبع في تحقضق السخصػشة كصػر 



 ي
 

السخصػشة. كالقدع الثاني  يتكػف مغ الشز السحقق كيشتيي البحث بالخاتسة التي يحكخ فضيا أىع 

 الشتائج التي حرمشا عمضيا أثشاء البحث.

شخح  ،اليشجؼ ،الكافضة ،الشحػ، ابغ الحاجب ،حاشضة البخقمعي ،البخقمعي  الكمسات السفتاحية:

 اليشجؼ.
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السقجمة

السبعػث رحسة لمعالسضغ، كعمى آلو كصحبو أجسعضغ، الحسج  رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى  

كالتابعضغ ليع بإحداف إلى يـػ الجيغ. كبعج: فإف القخآف الكخيع الدبب األىع لتػجو الشاس إلى المغة 

العخبضة، كاف العمػـ المغػية في بجاية ىحا التػجو متحجة كلكغ بعج زمغ ضيخ بعس العمػـ مدتقبل 

عغ األخخػ عمع الشحػ. إف اإلشتغاؿ بعمع الشحػ أدػ إلى ضيػر كأكؿ عمع لغػؼ تسضد أك تفخؽ 

متػف نحػية ثع إلى شخكح ثع إلى حػاش ىكحا تشػع التألضف الشحػؼ كلتألضف كل مؤلف سبب خاص 

  .لو

كأما اختضارؼ ليحا السػضػع فعشج البحث كالدؤاؿ أثار دىذتي كاستثار شفقتي كغضختي؛ إذ كقفت 

 -تألضًفا -يقل عغ أشيخ الشحاة تسكشا كرسػخا قجـ في مجاؿ لغة العخبضةعمى عالع ُمحقق مجقق، ال 

قج ُغِسَط حّقو، كأُىسل ذكخه، فمع يحع مغ جانب مغ أتػا بعجه مغ السؤلفضغ كالسعشضضغ بكتابة الدضخ 

كالتخاجع إال بأسصخ قمضمة ال تكاد تتجاكز عجد أصابع الضج الػاحجة، بالخغع مسا قجمو لمغة كالفقو، كما 

أسيع بو في إثخاء السكتبة العخبضة مغ مرشفات خصضة ضمت حبضدة ججراف كفي الكتب كالسكتبات، 

ك عقجت الشّضة إلعجاد رسالة لشضل  -رحسو هللا-أال كىػ اإلماـ دمحم بغ الحدضغ الَبْخَقْمِعي/ الَبْخَقِمي: 

لشحػية كالعمسضة محػًرا درجة الجكتػراه في أف أجعل حاشضة البخقمعي مػضػًعا لخسالتي، كمغ جيػده ا

 يجكر حػلو بحثي كدراستي.

ر جيػده اضيإحاجب" ك ال"حاشضة عمى شخح كافضة البغ  دراسة كتحقضق حاشضة البخقمعيكعسمي 

العمسضة كالشحػية، كقج قدستو إلى قدسضغ؛ القدع األكؿ خاّص بالجراسة كفضو فربلف كقدع التحقضق 

غ السبحث األكؿ يتكػف ضكيبجأ بالتسيضج كيتكػف مغ مبحث يتكػف مغ فرل كاحج, كنبجأ بقدع الجراسة 
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مغ مصمبضغ السصمب األكؿ: الحضاة االجتساعضة كالعمسضة كالسصمب الثاني: الحضاة الدضاسضة كالسبحث 

 الثاني: تجريذ المغة العخبضة في السشصقة الذخقضة كما يجاكرىا كالسصمب األكؿ: البحث عغ التجريذ

ارسة فضيسا. أما الفرل األكؿ: مب الثانيفضيسا بذكل عسػمي كالسص : بعس األعبلـ السذيػرة الجَّ

التألضف في الشحػ كفضيا مبحثضغ السبحث األكؿ: الستػف, كالذخكح كالحػاشي في عمع الشحػ, 

كالسبحث الثاني: نسػذجاف لمستػف كالذخكح, كفضو مصمبضغ, السصمب األكؿ: ابغ الحاجب ككتابو 

: اليشجؼ كشخحو عمى الكافضة, أما الفرل الثاني: البخقمعي كحاشضتو عمى الكافضة كالسصمب الثاني

اليشجية يتكػف مغ ثبلثة مباحث كلكل مبحث عجة مصالب, السبحث األكؿ: حضاة البخقمعي كأثاره. 

كفضو خسدة مصالب, السصمب األكؿ: اسسو, ككشضتو, كلقبو كندبو. كالسصمب الثاني: كالدتو كنذأتو 

لسصمب الثالث: تبلمضحه. كالسصمب الخابع: كفاتو. كالسصمب الخامذ: مؤلفاتو أما كشمبو لمعمع. كا

 .السبحث الثاني: حاشضة البخقمعي. يتكػف مغ إحجػ عذخة مصمبا

 السصمب األكؿ: التعخيف بحاشضة البخقمعي. السصمب الثاني: اسع الحاشضة كندبتيا إلى السؤلف.

 الخابع: تاريخ تألضفيا السصمب الخامذ: محتػاىا.السصمب الثالث: سبب تألضفيا. السصمب 

 سصمب الدادس: مرادرىا. مصمب الدابع: مرصبلحات البخقمعي. السصمب الثامغ: االستذيادال

 ػقف البخقمعي مغ الشحاةالسصمب التاسع: التعمضل. مصمب العاشخ: مشيجو. مصمب الحادؼ عذخ: م

اليشجية كالشز السحقق كيتكػف مغ خسدة أما السبحث الثالث: تحقضق حاشضة البخقمعي عمى 
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 قائسة الخمػز كاالخترارات

 استخجْمُت عجَة رمػِز كىَي:

 )د.ط( أؼ دكَف شبعٍة. 

 )د.ت( أؼ دكف تاريخ. 

 )ط( شبعة. 

 )ت( الػفاة. 

 التاريخ اليجخؼ.)ى(  

 )ـ( التاريخ السضبلدؼ. 

 )د( ُدْكتػر. 

 )أ( أستاْذ. 

 الجدء.)ج(  

 )ص( الرفحة. 

 األحخؼ األبججية مغ بجية كقج سمكت في تخقضع صفحات الخسالة مشيجًا يعتسُج عمى إدراج 

األرقاـ مغ بجاية الرفحة األكلى بسا فضيا السقجمة كقدع الجراسي كالتحقضق إنتياًء الخسالة ك 

 بالفيارس.
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 التسييج

لع يبمغ قػـ في الحفاظ عمى لغتيع كالحخص عمى نقائيا كالتفاني في خجمتيا ما بمغو األقػاـ التي 

كحالظ سجمت جاء بمغتيع كتاب ديشي؛ ِإْذ بحلػا مغ يؤمشػا بالكتاب السشدؿ عمضيع كل جيجىع لفيسو 

لغتيع تصػرا لع تدجل المغات اآلخخػ كمغ ىحه المغات المغة العخبضة ألف القخآف ندؿ بيا كبعج ندكلو 

بالعخبضة تػجو مغ آمغ كبعس مغ الحيغ لع يؤمغ بو إلى المغة العخبضة لكي يفيسػا القخآف كيعسمػا بو 

لػه كيخدكه. في خبلؿ القخكف تشػعت إال أف السشكخكف لمقخآف تػجيػا إلضيا لكي يفيسػا القخآف كيجاد

الجراسات كالتألضفات حػؿ المغة العخبضة، صجرت بعس التألضفات مختبصة بعمع الشحػ كبعزيا بعمع 

الببلغة ككقدع مشيا حػؿ المغة كاألدب. إف الكتب التي مػضػعيا الشحػ كانت متػنًا في البجاية ثع 

عمساؤنا األفحاُذ كأكثخىا عمى الذخكح. فقج أسيع  ألفت الذخكح عمضيا كبعج ىحه السخحمة ضيخت حػاش

 كأسبلُفشا الجيابحُة في أنػاع ىحه التألضفات اسياما كبضخًا.

كأثخػ السكتبات العمسضة بتخاٍث عطضٍع مغ السؤلفات كالسرشَّفاِت في مختمِف فشػِف السعخفِة كضخكِب  

ج مشيا شمبة العمع كبعزيا مخصػشة العمِع، كلكغ ىحه األسفار العطاـ كالكتب بعزيا مصبػعة تدتفض

حتى اآلف لع تخ الشػر كتخخج ك يشفس الغبار عشيا كمشيا كتاب الحاشضة عمى شخح الكافضة لئلماـ 

 البخقمعي رحسو هللا. 
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 :األكؿسبحث لا

 في عرخ السحذي. كالعمسيةسصمب األكؿ: الحياة االجتساعية ال

العرخ  -رحسو هللا-عاش فضو اإلماـ البخقمعي عمى األغمب العرخ الحؼ يػافق الدمغ الحؼ 

ككانت الببلد آنحاؾ تشقدع إلى"آياالت" ك"اآلياالت"  ـ(1590-1481)-ق(998-886) العثساني

، ككاف كل لػاء مغ األلػية يزع مقجارًا مغ السقاشعات الرغضخة، (2)أؼ: سشاجق (1)إلى ألػية

"باشا" يدسى "بكمخ بكي" بسعشى : بظ البكػات كالي  يا، ككاف يعيج بذؤكن(3)كالسقاشعات الستػسصة

 .(4)كيعتبخ بسختبة أمضخ األمخاء 

                                                           

ىػ(, تيحيب المغة, تحقضق: دمحم عػض 370(  انطخ: )دمحم بغ أحسج بغ األزىخؼ اليخكؼ، أبػ مشرػر )ت: 1)
؛ محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ 321, ص15, جـ2001, 1بضخكت, ط –مخعب، دار إحضاء التخاث العخبي 

بضجؼ )ت:  ىػ(, تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس, تحقضق: 1205الحدضشي، أبػ الفضس، السمّقب بسختزى، الدَّ
 (. 109, ص1مجسػعة مغ السحققضغ, دار اليجاية, د.ت, ج

لخاية, كقضل: سشجق: كضضفة أك رتبة مغ يتػلى : لػاء، عمع، راية، بضخؽ. سشجق: صاحب المػاء أك ا( سشجق2)
الدشجق. فتقػؿ: سشجق فبلف بسػضع كحا إذا ثبت كاستقخ، ككأنو ركد رايتو فضو، كشاية عغ استقخاره. انطخ:) 

: محسَّج 8 - 1ىػ(, تكسمة السعاجع العخبضة, نقمو إلى العخبضة كعمق عمضو: جػ 1300ريشيارت بضتخ آف ُدكِزؼ )ت: 
ـ,  2000 - 1979, مغ 1: جساؿ الخضاط, كزارة الثقافة كاإلعبلـ، الجسيػرية العخاقضة, ط10، 9سي, جػ َسمضع الشَعض

؛ أحسج رضا )عزػ السجسع العمسي العخبي بجمذق(, معجع متغ المغة )مػسػعة لغػية حجيثة(, دار 162, ص6ج
  (.221, ص3ىػ, ج1380 - 1377بضخكت,  –مكتبة الحضاة 

 ,2حامج صادؽ قشضبي, معجع لغة الفقياء, دار الشفائذ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, ط -قمعجي  دمحم ركاس( انطخ:) 3)
 (.451, ص1ـ, ج1988ق/ 1408 
ىػ(تاريخ الجكلة العمضة العثسانضة, تحقضق, 1338(  انطخ: )دمحم فخيج )بظ( ابغ أحسج فخيج )باشا( ، السحامي )ت: 4)

؛  473, ص1بضخكت,ج –ـ, دار الشفائذ 1981  –ق 1401، 1ط لبشاف, –إحداف حقي, دار الشفائذ، بضخكت 
 (.24ـ , ص 1957الببلد العخبضة كالجكلة العثسانضة، محاضخات ألقاىا ساشع الحرخؼ عاـ  
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كقج  قاـ عمى عيج  (1)ككسا يحكخ في "شخؼ نامو تاريخ األكخاد": أف بجر بظ بغ شاه عمي بظ

رجبًل  كخيسا يشفق في  األكجو الخضخية سخًا  (3) الجديخةككاف بجر بظ مغ أمخاء (2)سمصاف سمضساف خاف

مغ األمػاؿ السباحة ال مغ األمػاؿ التي فضيا شبية حخاـ ككاف يبحؿ جيجه في القضاـ باألكامخ 

محاء  الّذخعضة كالػاجبات الّجيشّضة كالعشاية بالشطع الّذخعضة حقَّ العشاية. ككاف يحب العمساء كالرُّ

اعضيع رعاية كاممة, كقج اجتسع عمى عيجه في الجديخة مغ الفزبلء كالعمساء كالعطاـ مالع يجتسع كيخ 

 . (4)في أؼِّ عرخ, مغ أمثاؿ مػالنا دمحم بخقمعي كغضخه مغ العمساء
                                                           

(  مضخ بجر ابغ الذاه عمي بظ: أصبح أمضخًا عمى العديدية بعج كفاة كالجه, ككانت عبلقتو كدية ججًا مع الحكػمة 1)
مخكدًا إلمارتو.) العبلمة دمحم أمضغ زكي بظ,  عسخه خسدة كتدعػف عامًا, ككانت جديخة ابغ عسخالعثسانضة, تػفي ك 

ق 1364بغجاد,  -مذاىضخ الكخد ككخدستاف, في العيج اإلسبلمي, تخجسة: سانحة زكي بظ, مصبعة التفضس األىمضة
عبلـ الكخد, في التاريخ اإلسبلمي كفي العرخ الحجيث ؛ د. دمحم عمي الرػيخكي, معجع أ 135, ص1ـ, ج1945/

في كخدستاف كخارجيا, بشكو ػ زيغ, إلحضاء التخاث الػثائقي كالرحف الكخدؼ, إقمضع كخدستاف العخاؽ, الدمضسانضة, 
 (.139, ص1, جـ2006مؤسدة زيغ, مصبعة مؤسدة حسجؼ لمصبع كالشذخ,  

( كيدسػنو سمضساف العطضع أك الفاخخ، كىػ االبغ الػحضج لدمضع، 974-900سمضساف األكؿ القانػني بغ سمضع ) (2)
تػلى العخش في عيج كالجه، ككاف لو مغ العسخ خسذ كعذخكف سشة كقضل ست كعذخكف، كمػلجه سشة تدعسائة  
كاستسخ في الدمصشة تدعا كأربعضغ سشة ككاف عسخه أربعا كسبعضغ, كىػ سمصاف غاز كافتتح الببلد الذاسعة كاألقصار 

ىػ(الذقائق 968الػاسعة.انطخ: )أحسج بغ مرصفى بغ خمضل، أبػ الخضخ، عراـ الجيغ شاْشُكْبخؼ َزاَده )ت: 
؛ عبج الحي بغ أحسج بغ دمحم ابغ 6, ص1بضخكت, ج –الشعسانضة في عمساء الجكلة العثسانضة, دار الكتاب العخبي 

ي أخبار مغ ذىب, تحقضق: محسػد األرناؤكط, ىػ(شحرات الحىب ف1089العساد الَعكخؼ الحشبمي، أبػ الفبلح )ت: 
؛ 549, ص10ـ, ج1986 -ىػ  1406، 1بضخكتط -خخج أحاديثو: عبج القادر األرناؤكط, دار ابغ كثضخ، دمذق 

محسػد مقجير, ندىة األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار, تحقضق: عمي الدكارؼ، دمحم محفػظ, دار الغخب 
 (.49-48, ص2ـ, ج 1988، 1لبشاف, ط –االسبلمي، بضخكت 

، كىي داخمة في حجكد تخكضا. انطخ: )ياقػت ، التي يصمق عمضيا بالعخبضة اسع جديخة ابغ عسخ(  جديخة بػشاف3)
, دار صادر، ىػ(, معجع البمجاف626الحسػؼ, شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا الخكمي الحسػؼ )ت: 

؛ دمحم خضخ بغ رمزاف بغ إسساعضل يػسف, َتكسَمة ُمعجع الُسؤلفضغ، َكفضات 441, ص2ـ, ج 1995، 2بضخكت, ط
 (.186, ص1ـ(, ج1995 - 1977ىػ( = ) 1415 - 1397)
 ؛283-282ص, انطخ: )شخفخاف شسذ الجيغ البجلضدي, شخفو نامو تاريخ األكخاد, في ذكخ حكاـ الجديخة(  4)

تحقضق: خمضل السشرػر,  ىػ(, الكػاكب الدائخة بأعضاف السئة العاشخة,1061الغدؼ, نجع الجيغ دمحم بغ دمحم الغدؼ )ت: 
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إف اإلماـ البخقمعي كاف مغ عمسائيا كسا كرد في شخؼ نامو: (1)كفي السشصقة الذخقضة كمشيا بجلضذ

-بجلضذ أكثخىع مغ األرمغ. كالسدمسػف فضيا جسضعًا يتبعػف محىب اإلماـ الذافعي  سكاف مجيشة إف

-ضج محىب اإلماـ األعطع أبي حشضفةما عجا نفخ قمضل كاف آباؤىع اتبعػا في تقم -رضي هللا عشو

عبادة أما سكاف الػالية فجسضعيع مغ أتباع السحىب الذافعي. كىع تقاة مضالػف إلى  -رضي هللا عشو

 هللا كشاعتو, كجسضع األىمضغ فضيا شجعاف كخماء يقخكف الزضف كيكخمػف الشديل.

في سشة  (2)البجلضدي كأنذأ بعس السجارس في ىحه البمجة السؤرخ األمضخ شخؼ خاف 

التجريذ فضيا كلقج ذكخ بـ اليجخية بجػار الداكية الذسدضة ككاف يكمف بعس العمساء 1590ق/999

                                                           

عبج السمظ بغ حدضغ بغ عبج السمظ العرامي السكي )ت:  ؛124, ص1لبشاف ج –دار الكتب العمسضة، بضخكت 
 التػاليىػ(, سسط الشجـػ العػالي في أنباء األكائل ك 1111

 1998 -ىػ  1419، 2بضخكت, ط –عمي دمحم معػض, دار الكتب العمسضة  -تحقضق, عادؿ أحسج عبج السػجػد
  (.86-85, ص4ـ,ج

ضذ: بالفتح ثع الدكػف، ككدخ البلـ، كياء ساكشة، كسضغ ميسمة، يحكخ ياقػت الحسػؼ في معجع البمجاف: "ال َبْجلِ (  1)
زف في كبلـ العخب غضخ كىبضل: اسع بصغ مغ الّشخع، كأما في العجع ففضو تفمضذ كتبخيد: بمجة ... أعمع نطضخا ليحا الػ 

ذات بداتضغ كثضخة، كتّفاحيا يزخب بو السثل في الجػدة كالكثخة كالخخز، كيحسل إلى بمجاف كثضخة، كشػليا خسذ 
في مشصقة جشػب شخؽ األناضػؿ.)  كستػف درجة، كعخضيا ثساف كثبلثػف درجة", كىي اآلف إحجػ السحافطات تقع

الكتاب العديدؼ أك السدالظ كالسسالظ,جسعو كعمق عمضو ككضع  ىػ(380الحدغ بغ أحسج السيمبي العديدؼ )ت: 
؛ كيكضبضجيا، 358, ص1؛, ياقػت الحسػؼ, معجع البمجاف, ج140, ص1حػاشضو: تضدضخ خمف, د.ط, د.ت, ج

 السػسػعة الحخة, االنتخنضت(.
يغ البجلضدي مغ امخاء االكخاد كلج سشة لضدى: شخؼ َخاشخؼ البج(  2) تدع كاربعضغ  949ف اْبغ االمضخ شسذ الجَّ

.) شخفخاف شسذ الجيغ البجلضدي,  شخفشامو 1005َكِتْدعِساَئة. صشف شخفشامو َفارسي ِفي التَّاِريخ فخغ مغ تألضفو سشة 
 كاتب جمبي القدصشصضشي السذيػر باسع حاجي خمضفة أك ؛ مرصفى بغ عبج هللا703-694تاريخ األكخاد, ص
بغجاد )كصػرتيا عجة دكر  -ىػ(,كذف الطشػف عغ أسامي الكتب كالفشػف, مكتبة السثشى 1067الحاج خمضفة )ت: 

ـ, 1941لبشانضة، بشفذ تخقضع صفحاتيا، مثل: دار إحضاء التخاث العخبي، كدار العمـػ الحجيثة، كدار الكتب العمسضة(, 
؛ ىجية العارفضغ أسساء السؤلفضغ كآثار السرشفضغ, إسساعضل بغ دمحم أمضغ بغ مضخ سمضع الباباني 296, 282, ص1ج

, أعادت شبعو 1951ىػ(, شبع بعشاية ككالة السعارؼ الجمضمة في مصبعتيا البيضة استانبػؿ 1399البغجادؼ )ت: 
 (.416, ص1لبشاف, ج –باألكفدت: دار إحضاء التخاث العخبي بضخكت 
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بعس العمساء, كالسجرسة الذكخية كالسجرسة الذخفضة المتضغ بشاىسا مع الجامع كالداكية األمضخ شخؼ 

كلقج أسذ في كل قخية مغ القخػ  (1)بسحمة مارديغ خاف الكبضخ حجث السؤرخ البجلضدي عغ بجلضذ

التي يدكشيا السدمسػف, كلػ كانت بضتضغ أك ثبلثة مدججًا, كعضغ لو إمامًا كمؤذنًا, فضؤدػ فضو الربلة 

 جساعة, كىع يخاعػف أداء الفخائس كالدشغ كالذعائخ اإلسبلمضة.

سبلـ الحيغ جسعػا مغ عمساء اإل كلقج نبغ في ىحه البمجة الصضبة مغ أىل العمع كالفزل رجاؿ كثضخكف 

... كمشيع مػالنا دمحم بخقمعي الحؼ كاف في اإللساـ بالعمـػ أشتات العمػـ كنبغػا في مختمف الفشػف 

 ".(2)الستجاكلة كالفقو كالحجيث, في مقجمة العمساء الفزبلء في زمانو كقج حاز إعجاب الفقياء

ليحه البضئة أثخًا في تكػيشو الفكخؼ،  تمظ لسحة عغ البضئة التي نذأ فضيا اإلماـ البخقمعي، كال شظ أف

كشا ال نسمظ مغ السعمػمات ما ندتصضع أف نخبط السؤلف بعرخه، كنخػ أثخه  كاتجاىو العاـ، كإف

 كتأثضخه فضو.

 سصمب الثاني: الحياة الدياسيةال

عمى أرمضشضة في أكؿ حخكبو مع آؽ قػيشمػ, كفي سشة  (3)استػلى الذاه اسساعضل الرفػؼ 

مغ سبلشضغ آؽ قػيشمػ, ممحسة كبضخة عمى  (1)كقعت بضشو كبضغ سمصاف مخاد( ـ1502ق/908)

                                                           

 (.329ص  1البجلضدي شخفشامو ج  )شخؼ خاف(  1)
-576, ص4كأمخائيا كىع آباء جامع ىحه الخسالة, ج شخفة نامة تاريخ األكخاد, شأف حكاـ بجلضذ ( انطخ: )2)

ني, سخكش, تيخاف, ا؛ بابا مخدكخ ركحاني )شضػا( عخفا, عمسا ادبا, شعخا, بو كػشر دمحم ماجج مخدكخ ركحا577
 (. 114, ص1, ج1382

( شاه ِإْسَساِعضل اْبغ حضجر الرفػؼ كىػ مؤسذ الّجكلة الّرفػية الفارسضة, َكَكاَف َلو ُضيػر َعِجضب كفتظ ِفي اْلِببَلد 3)
َكاْلفداد بعج الّربلح َكَسفظ ِدَماء اْلعباد فأضيخ َمْحىب الخَّْفس كاإللحاد َكغضخ اْعِتَقاد أىل اْلَعجع ِإَلى االنحبلؿ 

عبج السمظ العرامي السكي, سسط الشجـػ ؛121, ص3كالدجاد. )الغدؼ, الكػاكب الدائخة بأعضاف السئة العاشخة, ج
, 2محسػد مقجير, ندىة األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار, ج ؛80, ص4العػالي في أنباء األكائل كالتػالي, ج

 (. 35ص
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فاستػلى عمى أقالضع عجة كقتل مغ سكانيا الكثضخ كبعج عاـ اختخؽ  (2)مقخبة مغ مجيشة ىسحاف

ككاف عيج الذاه إسساعضل كسضخه مع الكخد سضاسة ضمع  (3)كخدستاف األكسط كاستػلى عمى ديار بكخ

كعجكاف كذلظ ألف الكخد كانػا مغ أىل الدشة فكاف ال يأمغ جانبيع كال يثق بيع فميحا لع يكغ يجع 

فتقجـ إلضو أحج  (4)فخصة مغ غضخ أف يشتيدىا كيمحق بيع أذػ. فسغ ذلظ أنو قجـ مخة إلى بمجة خػؼ 

أمخاء الكخد مقجمضغ لو الصاعة كالخزػع. ما كاف مشو إال أف ألقى القبس عمضيع  عذخ أمضخًا مغ

, في قدلباشضةً ال كزجيع في الدجغ كعضغ بجال مشيع كالةً  -عمى خبلؼ ما كانػا يأممػف مشو -جسضعا

 إماراتيع السػركثة.

                                                           

, كلج سشة (  ُمَخاد بغ سمضع بغ سُ 1) َثبَلث  953َمْضَساف بغ سمضع بغ بايديج بغ أكرخاف اْبغ ُعْثَساف ُسْمَصاف الخـك
.) عبج السمظ العرامي السكي, سسط الشجـػ العػالي في أنباء 982َكخسدضغ َكِتْدعِساَئة َكجمَذ عمى التخت سشة 

 (.301, ص2قخف الدابع, ج؛ االذػكاني, البجر الصالع بسحاسغ مغ بعج ال114, ص4األكائل كالتػالي, ج
ياقػت الحسػؼ, معجع البمجاف,  .)اُف: بالتحخيظ، كالحاؿ معجسة، كآخخه نػف، كىي مقاشعة فارسضة شيضخة( ىَسحَ 2)
ىػ(, 1431عاتق بغ غضث بغ زكيخ بغ زايخ بغ حسػد بغ عصضة بغ صالح الببلدؼ الحخبي )ت: ؛ 410, ص5ج

 (.101, ص1ـ, ج 1980 -ىػ  1400، 1ية, دار مكة لمشذخ كالتػزيع, طمعالع مكة التأريخضة كاألثخ 
ْكٍخ: ىي ببلد كبضخة كاسعة تشدب إلى بكخ ابغ كائل, كمشو حرغ كضفا كآمج كمّضافارقضغ، كقج يتجاكز دجمة دياُر بَ (  3)

طات في تخكضة. ) ياقػت الحسػؼ, إلى سعخت كحضداف كحضشي كما تخمل ذلظ مغ الببلد, كىي حالضا إحجػ محاف
آثار الببلد كأخبار العباد, دار  ىػ(682؛ زكخيا بغ دمحم بغ محسػد القدكيشي )ت: 494, ص2معجع البمجاف, ج

؛ عبج السؤمغ بغ عبج الحق، ابغ شسائل القصضعي البغجادؼ، الحشبمي، صفّي 368, ص1بضخكت, د.ت, ج –صادر 
, 2ق,ج1412، 1, دار الجضل، بضخكت, طمى أسساء األمكشة كالبقاعمخاصج االشبلع عىػ(, 739الجيغ )ت: 

  (.547ص
(  خػؼ: مجيشة معسػرة مغ مجف آذربضجاف، ذات سػر حرضغ كمضاه كأشجار، كثضخة الخضخات كافخة الغبلت، كثضخة 4)

آثار الببلد كأخبار األىل. كأىميا أىل الدشة كالجساعات عمى محىب كاحج، لضذ بضشيع اختبلؼ السحاىب.) القدكيشي, 
  (.527, ص1العباد, ج
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ضعف شػكة ـ( أدت إلى 1514ق/920التي حجثت سشة) (1)كتغضخت السػازيغ بعج معخكة جالجيخاف

الجكلة الرفػية كتزائل نفػذىا, كلع يعج ليا الشفػذ كالدمصاف المحاف كانت تتستع بيسا سابقا, محل 

تمظ القػػ الػششضة, كذلظ عمى عكذ الدضاسة الجكلة العثسانضة كذلظ بػاسصة الفاضل الذيضخ مػالنا 

ثسانضضغ الكخد كاستسالة في كخدستاف. فيحه الدضاسة كانت تخمي إلى إرضاء الع(2)إدريذ البجلضدي

, أثشاء (3)قمػبيع بػضع أنطسة إدارية صالحة تتفق رغبة األىالي. حضث نجب الدمصاف سمضع العثساني

مغ معدكخه الذضخ حكضع الجيغ إدريذ البجلضدي عجة مخات لمحىاب إلى كخدستاف  (4)غدكاتو إليخاف
                                                           

ـ( تقجيع: الجكتػر محضي الّجيغ 1981(  انطخ: )قرة الحزارة, ِكؿ ديػَرانت = كيمضاـ جضسذ ديػَرانت )ت: 1)
 َصابخ

،  -تخجسة: الجكتػر زكي نجضب محُسػد كآخخيغ, دار الجضل، بضخكت  لبشاف، السشطسة العخبضة لمتخبضة كالثقافة كالعمـػ
 تػنذ,
 خصط الذاـ ؛273, ص1؛ أحسج معسػر العدضخؼ, مػجد تاريخ اإلسبلمي, ج94, ص26ج ـ,1988ق /  1408

, 2ـ, ج1983ق /  1403، 3ىػ(, مكتبة الشػرؼ، دمذق, ط1372دمحم بغ عبج الخزاؽ بغ محسَّج، ُكْخد َعمي )ت: 
  (.207ص

  (  )كردت تخجستو في السصمب الثالث: بعس األعبلـ السذيػرة ص(.2)
(  الدمصاف سمضع بغ أبي يديج بغ دمحم بغ مخاد الدمصاف سمضع خاف بغ عثساف كلج في أماسضة في سشة اثشتضغ 3)

كسبعضغ كثسانسائة، كجمذ عمى تخت الدمصشة، كعسخه ست كأربعػف سشة بعج أف خمع نفدو كالجه الدمصاف أبػ زيج 
ارًا، كممكًا جبارًا، قػؼ البصر، كثضخ الدفظ، شجيج خاف عغ الدمصشة، كسمسيا إلضو، ككاف الدمصاف سمضع سمصانًا قي

التػجو إلى أىل الشججة كالبأس، عطضع التجدذ عغ أخبار السمػؾ كالشاس، كربسا غضخ لباسو كتجدذ لضبًل كنيارًا، 
ككاف شجيج الضقطة، كالتحفع. مات سشة ست كعذخيغ كتدعسائة بعج أف شالت عمتو نحػ أربعضغ يػمًا، كدفغ 

ْمَصاف ُسَمْضَساف خاف.)عشج قبخ أبضو الدمصاف أبي يديج خافباألستانة  محي الجيغ عبج القادر بغ  , َكَتَػلَّى بعجه َكَلجه الدُّ
بضخكت,  –ىػ(, الشػر الدافخ عغ أخبار القخف العاشخ, دار الكتب العمسضة 1038شضخ بغ عبج هللا الَعْضَجُركس )ت: 

  (.211-209, ص1خة بأعضاف السئة العاشخة, ج؛ الغدؼ, الكػاكب الدائ111, ص1, ج1405، 1ط
جخ، فعخِّبت، َفقضل: ِعخاؽ. إيخاف أك ببلد فارس كانت إقمضًسا مغ أقالضع  (  "إيخاف4) شيخ " َكَمْعَشاىا: َكِثضَخة الّشخل َكالذَّ

مشيا كثضخ مغ العمساء. كتقع  الجكلة اإلسبلمضة، ثع تعجدت فضيا اإلمارات حضغ ضعفت الجكلة العباسضة، كقج تخخج
العخبضة. يػاجو البمج االتحاد الدػفضضتي )سابًقا( كبحخ قدكيغ  إيخاف في جشػب غخبي آسضا، كشساؿ شخقي شبو الجديخة

مغ الذساؿ، كأفغاندتاف كباكدتاف مغ الذخؽ. كيقع الخمضج العخبي كخمضج عساف إلى الجشػب، كتحج العخاؽ كتخكضا 
. )أبػ الحدغ عمي بغ إسساعضل بغ سضجه السخسي )ت: ²كع1,633,188إيخاف مغ الغخب. كتغصي إيخاف مداحة 
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خدية بو كالعسل عمى إثارتيع عمى الذضعة كعمى رأسيع ألجل االتراؿ بأمخاء كرؤساء العذائخ الك

شاه إسساعضل الرفػؼ كقج نجح الذضخ في ميستو كثارت ببلد كخدستاف مغ أقراىا إلى أقراىا 

كبجلضذ ك  ضج اإليخانضضغ, بعج معخكة)جالجيخاف( الذيضخة. فبادر كل مغ أىالي ديار بكخ

, كسعخد إلى رفع لػاء الثػرة كشخد كالتيا, مغ البمج كتقجيع الصاعة إلى الجكلة العثسانضة. (1)حرشكضف

بسداعجة مغ أىالي ديار بكخ استخد (2)كفي الػقت نفدو رفع الخاية العثسانضة سضج أحسج بظ الدركقي

 ي بظ( قائج مػقع جديخة ابغ عسخالبمجاف القخيبة مشيا باسع الدمصاف سمضع العثساني. ك ُشخد )بخت

 كمغ كاف معو مغ اإليخانضضغ في تمظ األنحاء.

كخبلصة القػؿ أنو فزبل عسا تقجـ, فإف ستة عذخ أمضخًا مغ األمخاء الكخد, كانػا قج التحقػا 

 .بالدمصاف سمضع العثساني في مػكبو العالي في غدكة إيخاف

                                                           

 -ىػ  1421، 1بضخكت, ط –ىػ( السحكع كالسحضط األعطع, تحقضق: عبج الحسضج ىشجاكؼ, دار الكتب العمسضة 458
؛ لسحات في السكتبة كالبحث كالسرادر, دمحم عجاج بغ دمحم تسضع بغ صالح بغ عبج هللا 194, ص1ـ, ج 2000

 سعخفضة الذاممة, اإلنتخنضت(.السػسػعة ال -54, ص1ـ, ج2001 -ىػ  1422, 19الخصضب, مؤسدة الخسالة, ط
كيقاؿ ليا  (  بفتح الحاء السيسمة كسكػف الراد السيسمة كفتح الكاؼ كفي آخخىا الفاء، كىي مجيشة مغ ديار بكخ1)

فارقضغ. )عبج الكخيع كمضا  بالعجسضة حرغ كضبا فيي الى حرغ كضفا كىي قمعة حرضشة شاىقة بضغ جديخة ابغ عسخ
ىػ(, األنداب, تحقضق عبج الخحسغ بغ يحضى 562بغ دمحم بغ مشرػر التسضسي الدسعاني السخكزؼ، أبػ سعج )ت: 

 (.174, ص4ـ, ج1962 -ىػ  1382، 1السعمسي الضساني كغضخه, مجمذ دائخة السعارؼ العثسانضة، حضجر آباد, ط
 ـ(.1484-000ق/890-000)( سضج أحسج بظ الدركقي2)
ق/ في أكاخخ عيج 888أحسج بظ ابغ )بػداؽ بظ زرقي( كاف محافطا لبجلضذ. تػلى ىحه السشرب في عاـ   

حكػمة األؽ قػيػنمي. كبعج قزاء سشتضغ في السشاصب اإلمارة قتل في معخكة دارت رحاىا بضغ حكػمة األؽ 
 (.74, ص1مي الرػيخكي, معجع أعبلـ الكخد, جد. دمحم ع قػيػنمي كالذاه إسساعضل الرفػؼ.)
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كشمب مغ مػالنا الذضخ إدريذ البجلضدي لمعسل عمى تأمضغ إنزساـ كخدستاف كأمخائو كزعسائو 

حتى ما كراء ممصضة بسسمكة آؿ عثساف. فدقصت بعج حخكب كمعارؾ (1)السشتذخيغ مغ بحضخة أرمضة

كالسػصل عمى  دامضة. جسضع السشاشق كالقبلع كمشيا قمعة مارديغ كحرشكضف, ك كالخىا, كالخقة,

التػالي. كبعج تساـ االستضبلء عمى ىحه القبلع السشضعة, خزعت مجف كببلد تمظ السشصقة كميا لحكع 

العثسانضضغ, كسا أف العذائخ الكخدية الزاربة في سيػؿ كصحارؼ تمظ الجيات, قجمت الصاعة 

  (2)كالخزػع, الػاحجة تمػ الػاحجة لمجكلة العثسانضة.

ية إلى اتفاؽ مع الدمصاف العثساني دكف أية معارضة عمى اإلشبلؽ, كتع ذلظ كتػصمت القبائل الكخد

بجيػد مبل إدريذ, ذلظ الدعضع الكخدؼ السثقف كالسػثػؽ بو, الحؼ استصاع أف يقشع زعساء اإلمارات 

الكخدية, ذكؼ العقػؿ الستدنة, بالسكاسب التي سضجشػنيا مغ تحالفيع كتػاصميع السباشخ مع 

 لعثسانضة.اإلمبخاشػرية ا

فبعج ذلظ أخح الذضخ يزع األنطسة اإلدارية الكافمة لخقي ىحه الببلد التي كانت مزصخبة غاية 

االضصخاب مغ جخاء القبلقل كالفتغ كالحخكب الستػالضة, فشالت ىحه التجابضخ كاألنطسة التي تخمي إلى 

ادة العثسانضة, القبػؿ كالسػافقة تقجـ الببلد في ضل اإلمارات الكخدية كاإلدارات السحمضة السذسػلة بالدض

لجػ الدمصاف سمضع, فأرسل ىجاية كخمع الدمصانضة الفاخخة لتػزيعيا عمى رؤساء الحكػمات كاإلمارات 

                                                           

: بمجة كبضخة مغ ببلد آذربضجاف، كثضخة الخضخات كافخة الغبلت. بقخبيا بحضخة تعخؼ ببحضخة أرمضة: كىي بحضخة (  أرمضة1)
؛  351-159ص  ,1مّخة مشتشة الخائحة ال يعضر فضيا حضػاف كال سسظ كال غضخه.)ياقػت الحسػؼ, معجع البمجاف, ج

  (.494, ص1القدكيشي, آثار الببلد كأخبار العباد, ج
كما بعجىا؛ خبلصة تأريخ الكخد ككخدستاف مغ أقجـ العرػر  660, كتاب الخابع, ص(  انطخ: )شخؼ نامة2)

ألستاذ التاريخضة حتى اآلف, كضعو بالمغة الكخدية العبلمة معالي دمحم أمضغ زكي بظ, كنقمو إلى العخبضة كعمق عمضو ا
, 2دمحم عمي عػني, تقجيع: العبلمة أ.د كساؿ مطيخ أحسج, دار الذؤكف الثقافة العامة, العخاؽ, بغجاد, أعطسضة, ط

, كما بعجىا؛ أرشاؾ سافخاْستضاف, الكخد ككخدستاف, تخجسة, الجكتػر أحسج محسػد الخمضل 240, ص 1ـ, ج2005
 كما بعجىا(.81, ص1ـ, ج2008, 2العخاؽ, ط -كخدستافإقمضع -دار سخدـ, الدمسانضة
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الكخدية الػارثضغ الحكع عغ أججادىع كابخًا عغ كابخ كأرسل إلى مػالنا الذضخ ىجايا خاصة, فقدع 

إلى عجة سشاجق, تديضبًل لؤلمػر اإلدارية, كشبق ىحا الشطاـ  مػالنا الذضخ مقاشعة ديار بكخ

 مقاشعتي الخىا ك السػصل ألحػاؿ الببلد الخاصة.

ككانت ثقة الدمصاف بسػالنا الذضخ في ىحه األمػر عطضسة ججًا حتى أنو أرسل إلضو فخمانات عجيجة 

 .(1)دعساءعمى البضاض لضسؤلىا بسعخفتو كيػزعيا عمى مغ يذاء مغ األمخاء كال

 السبحث الثاني: تجريذ المغة العخبية في السشصقة الذخقية كما يجاكرىا

لقج اىتع الذعػب السدمسػف كعمساؤىع بالمغة العخبضة اىتسامًا بالغًا؛ ألنيا لغة القخآف الكخيع كلغة نبضيع 

تعمع العخبضة كآدابيا فقاؿ عسخ  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كبيا ُيفيع الجيغ، كُيحفع كُيشقل، كقج حث عمساء األمة عمى

بغ الخصاب رضي هللا عشو عمضكع بالفقو: "في الجيغ كحدغ العبادة، كالتفيع في العخبضة. كقاؿ: 

 ".(2)تعمسػا العخبضة فإنيا تثبت العقػؿ كتديج في السخكءة

ع أف اعتبار كيذضخ شضخ اإلسبلـ ابغ تضسضة إلى أىسضة المغة العخبضة كأثخىا التخبػؼ. حضث يقػؿ: "كاعم

المغة يؤثخ في العقل كالخمق كالجيغ، تأثضخًا قػيًا بضشًا، كيؤثخ أيزًا في مذابية صجر ىحه األمة مغ 

 ".(3)الرحابة كالتابعضغ، كمذابيتيع تديج في العقل كالجيغ كالُخُمق

                                                           

؛ دمحم أمضغ زكي بظ, خبلصة تأريخ الكخد ككخدستاف مغ  667-666(  انطخ: )شخؼ نامة, كتاب الخابع, ص1)
؛ أرشاؾ 250, ص 1أقجـ العرػر التاريخضة حتى اآلف, كنقمو إلى العخبضة كعمق عمضو األستاذ دمحم عمي عػني, ج

 (.84, ص1, جكخد ككخدستاف, تخجسة, الجكتػر أحسج محسػد الخمضلسافخاْستضاف, ال
ىػ(, الجامع ألخبلؽ الخاكؼ كآداب الدامع, 463)أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ميجؼ الخصضب البغجادؼ )ت:   (2)

 (. 25, ص2الخياض, ج –تحقق: د. محسػد الصحاف, مكتبة السعارؼ 
اقتزاء ىػ(, 728باس بغ أبي القاسع بغ دمحم ابغ تضسضة الحخاني الحشبمي الجمذقي )ت: ( انطخ: )تقي الجيغ أبػ الع3)

, 7الرخاط السدتقضع لسخالفة أصحاب الجحضع, تحقضق, ناصخ عبج الكخيع العقل, دار عالع الكتب، بضخكت، لبشاف, ط
ة العخبضة, الجامعة ؛ خالج بغ حامج الحازمي, اآلثار التخبػية لجراسة المغ527, ص1ـ, ج1999 -ىػ 1419

  (.458, ص1ىػ, ج1424( 35( , الدشة )121اإلسبلمضة بالسجيشة السشػرة, الصبعة: العجد )
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ة كىحا يؤكج أىسضة تعمع المغة العخبضة كالعشاية بيا كبآدابيا لسا يشعكذ عمى صاحبيا مغ فراح

 المداف، كببلغة البضاف كحدغ كتخكضب الكبلـ، فزبًل عغ فيع الجيغ كجساؿ الخمق.

كذكخ ابغ خمجكف: "أف في الجكلة التخكضة كمشح القجـ كفي عيج مػالضيع ممػؾ بشي أّيػب قامػا بإنذاء 

في مصارحة  السجارس لتجريذ العمع، كالخػانق إلقامة رسػـ الفقخاء في الّتخّمق بآداب الّرػفّضة الّدّشضة

األذكار، كنػافل الّرمػات. كقج أخحكا ذلظ عّسغ قبميع مغ الّجكؿ الخبلفضة، فضختّصػف مبانضيا كيقفػف 

األراضي السغّمة لئلنفاؽ مشيا عمى شمبة العمع، كمتجّربي الفقخاء. كاقتجػ بدّشتيع في ذلظ مغ تحت 

 ."(1)نق أيجييع مغ أىل الّخئاسة كالّثخكة، فكثخت لحلظ السجارس كالخػا

إلى أّف ىحه ((2)كتحكُخ السرادُر ...بعَس مبلمِح ىحه السجارِس ، ككضفّضَة بشاِئيا فحىبِت ) شخقضات

ـُ في ىحه السجارِس العبادُة ، كالسشاقذُة في  نضػّية كاأُلخخكّية؛ إْذ ُتقا السجارَس كانت تيتعُّ بالعمػـِ الجُّ

 عمػـِ الجيِغ كالّجنضا . 

ـُ مش     رّبًا في بشاِء السجارِس لشذِخ التعمضِع كإمجاِد ىحه السجارِس بالصبّلب ، فازداد ككاف االىتسا

ـِ الجسيػرّيِة التخكضِة الحجيثِة .  عجُد السجارِس ازديادًا ممحػضًا حّتى قضا

ككانت أغمُب ىحه السجارِس ُتبشى بجيػد أىالي البمجِة أك القخيِة الحيغ لع َيْقُرخكا جيَجىع عمى    

 ط ، بل كانػا ُيسّػلػف السجرسة لتبقى صاخبًة بالصبّلب . البشاء فق

دكَف َتخّرٍز فضسا ذكخه الذضخ محّسج (1)فانكّب الصبّلُب عمى العمِع بعذٍق ، كأَعَصػُه أىسّضًة كبخػ    

السخاحل كفي كّل العمػـ كال أّنو كاف في الببلد مجارس تجسُع الصبّلب في جسضع  (2)نػرؼ الجيخشػؼ 

 . (3)تخّرز عشجىع

                                                           

ىػ(, ديػاف 808انطخ: )عبج الخحسغ بغ دمحم بغ دمحم، ابغ خمجكف أبػ زيج، كلي الجيغ الحزخمي اإلشبضمي )ت:  (1)
دار الفكخ،  كؼ الذأف األكبخ, تحقضق: خمضل شحادة,السبتجأ كالخبخ في تاريخ العخب كالبخبخ كمغ عاصخىع مغ ذ

  (.668-667, ص7ـ, ج1988 -ىػ  1408, 2بضخكت, ط
 (. Ģarkiyat Usos2007AG/Izmir/ Birlesik matban( شخقضات) 2)
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كذلظ الىتساـ األعاجع عامة ك األكخاد خاصة لعمػـ اإلسبلمضة, بسا يدسػنو بعمػـ اآللة... كىي 

تعشي عمػـ العخبضة بسا فضيا مغ صخؼ كنحػ كببلغة , كالسشصق, كعمع الػضع, كالسقػالت 

ارس األكخاد, البج أف يبجأ أكاًل فضتعمع ترخيف ... فالسقبل عمى شمب العمع في أؼ مغ مج(4)العذخ

األفعاؿ, كىػ الجدء األساسي األكؿ كاألىع مغ عمع الرخؼ, ثع يتػغل في معخفة السدائل األخخػ 

مغ ىحا الفغ, كيتمقى بعج ذلظ عمع الشحػ في سمدمة مغ الكتب السعقجة التي قمسا يتعاشاىا أك يخجع 

أف يقخأه الصالب مغ ىحه الدمدمة كتاب الجامي, عمى الكافضة إلضيا غضخ األكخاد, كآخخ ما يشبغي 

 ق. 646البغ الحاجب الستػفي سشة 

أكثخ مغ غضخىا, إلى   -الشحػ كالرخؼ كالببلغة كالػضع–كيخجع سبب اىتساميع بعمػـ اآللة 

ضسا شعػرىع بعائق العجسة, كال يتغمب عمى ىحا العائق في قشاعتيع إال البجء بعمـػ العخبضة, كال س

عمع الرخؼ, الحؼ يتزسغ ما يعّج في نطخىع مفتاح الشصق بالعخبضة, أال كىػ ترخيف األفعاؿ... 

كال شظ أف فغ السعاني كالبضاف كالبجيع, يعج مغ مكسبلت القزاء عمى عائق العجسة. أما السشصق 

كالتفدضخ  كعمع السشاضخة كالػضع, فسخد اىتساميع بيا أف الكتب السخغػبة لجييع في عمػـ العقائج

 . (5)مذبعة بالبخاىضغ السشصقضة كأسالضب عمع السشاضخة كالػضع

                                                           

 (.     670، 669انطخ :)شخقضات ص  (1)
ػ  1928قخية السخجة ) –رمضبلف  –الشقذبشجؼ مغ محافطة الحدكة  ىػ العالع الجمضل دمحم نػرؼ الجيخشػؼ ( )2)

 (. 170ػ 139, تخجستو في القصػؼ الجشضة ص  2005
 (.25ػضغ العجد چػڤ, مجّمة  (  )انطخ السجارس الجيشضة بقمع دمحم نػرؼ الجيخشػؼ 3)
كاإلضافة كالػضع كالسمظ كالفاعمضة كالقابمضة. انطخ:  ( السقػالت العذخ ىي: الجػىخ كالكع كالكضف كالدماف كالسكاف4)

)  التقخيب لحج السشصق كالسجخل إلضو باأللفاظ العامضة كاألمثمة الفقيضة : أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعضج بغ حـد 
ـ, 1900، 1بضخكت, ط –ىػ( , تحقضق: إحداف عباس, دار مكتبة الحضاة 456األنجلدي القخشبي الطاىخؼ )ت: 

ىػ(, دار العمع لمسبليضغ, 1407دراسات في فقو المغة : د. صبحي إبخاىضع الرالح )ت:  -, كما بعجىا 44ص, 1ج
  (.30, ص1ـ, ج1960 -ىػ 1379, 1ط
 (.17, 16, ص1سػريا, ج -ىحا كالجؼ, د. دمحم سعضج رمزاف البػشي, دار الفكخ , دمذق( )5)
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  في السشصقة الذخقية كما يجػارىا السصمب األكؿ: البحث عغ التجريذ

بحثت في ىحا السصمب عغ السجارس ككحلظ كضفضة التجريذ كشخقيا كأيزا أحػاؿ الصمبة كالطخكؼ 

 التي كانػا يعضذػنيا.

       :السجارس -أ

كتحكُخ السرادُر أّنو في السشصقة الذخقضة كما حػليا كاف يػجُج أكثُخ مغ اثشتضغ كسّتضغ مجرسًة َتخخَّج 

فضيا آالُؼ الصُّبّلِب باإلضافِة إلى كثضٍخ مغ السجارِس  التي كانْت مػجػدًة بذكٍل غضِخ رسسّي كبضػِت 

 (1)العمساِء كالُحَجِخ الرغضخة

 السجارِس :كفضسا يأتي ِذكُخ أىعِّ ىحه 

 مجارس بجلضذ

 :خسذ مجارس عمسضة فيي تػجج في بجلضذ

 الخصضبضة  -1

 الحاجبكضة -2

 الذكخية -3

 اإلدريدضة -4 

 اإلخبلصضة-5

ىحه السجارس كانت غاّصة بالصبلب كالعمساء كالسجرسضغ مغ أصحاب الفزل الػافخ كاألدب الكثضخ  

كانت دائسا مجسع الفزبلء كالعمساء كمقخ أىل  البجلضدي: أف بمجة بجلضذ قاؿ السؤرخ شخؼ خاف

الفغ كاألدب فسثبل درس بالسجرسة الذخفضة مػالنا خزخ ببي أك الخضداني الحؼ لضذ لو نطضخ في 

                                                           

 (.  670( انطخ: )شخقضات ص 1)
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ل مغ يقخأ عمضو شضئا إتقانو فخكع الفقو الذافعي كفي التفدضخ كالحجيث ىحا كمغ السعتقج الذائع أف ك

فبل بج أف يرل فضو إلى الكساؿ كفي السجرسة اإلخبلصضة يقػـ بالتجريذ في العرخ الدادس عذخ 

السضبلدؼ جشاب الذضخ شسذ الجيغ مػالنا دمحم الذخانضدي الحؼ ىػ معخكؼ بضغ عمساء كخدستاف 

سشصق كالكبلـ كأما التجريذ بعمػ اليسة كسسػ السكانة كلو ميارة كاممة في عمػـ التفدضخ كاليضأة كال

في السجرسة الحاجبكضة فعائج إلى مػالنا دمحم الدرقي الرػفي الحؼ قمسا يػجج لو مثضل في إتقانو الفقو 

كتسدكو بأىجاب الدىج كالتقى كالجيانة كالرجؽ كاالستقامة في جسضع أحػالو كأفعالو ككحا السجرسة 

شظ يعشي مبل سضاه الذضخ األسػد بالتجريذ حدب اإلدريدضة يقػـ بيا مػالنا عبج هللا الذيضخ بخ 

الذخكط في البخاءة التي حرل عمضيا مغ اآلستانة مجػ الحضاة كىػ أيزا في فشو مغ أبخع 

     (1)العمساء

بجػار الداكية  ق(999)البجلضدي في سشة  أنذأىا السؤرخ األمضخ شخؼ خاف السجرسة اإلخبلصضة

الذسدضة كلقج حكى  أف مػالنا مػسى كاف يقػـ بالتجريذ بالسجرسة الذكخية كالسجرسة الذخفضة بشاىا 

   (2)بسحمة مارديغ مع الجامع كالداكية األمضخ شخؼ خاف الكبضخ السؤرخ البجلضدي في بجلضذ

 العسخية  مجارس الجديخة

 بشاىا األمضُخ شخؼ بُغ األمضِخ سخَ َمْجَرَسْا ُصْػْر ) السجرسة الحسخاء ( : كتقُع في جديخِة ابِغ عػ  1

بجر الجيغ ككسا ذكخت في سبب تألضف الحاشضة تمبضة لصمب األمضخ شخؼ الجيغ مغ اإلماـ البخقمعي. 

 مػجػدًا إلى اآلف.  كىضكُل بشائيا مازاؿ

 بشاىا األمضُخ عبُج هللا. كبشايُتيا كأشبلُليا مازالت سخَ ْػَجلي ( : كتقُع في جديخِة ابِغ عڤػ مجرسة ) ِمْضخآ 2

 مػجػدًة إلى اآلف. 

                                                           

 (.  332-331ص  1ـ, دار الدماف, ج ,2006شخفشامو, تعخيب دمحم عمي عػني, دمذق  ,البجلضدي ( )شخؼ خاف1)
 (.329ص  1البجلضدي شخفشامو ج  )شخؼ خاف(  2)
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الحؼ تػّلى شؤكَف تمظ السجرسِة ككقف عمضيا ْگ ػّضة : ندبًة إلى سمضساف َبػگػ مجرسة الّدمضساف َبػ 3

قائبًل :" ككججنا كتابًة عمى َحَجٍخ في ججاِر مدجج تمظ السجرسِة  بعَس  القخػ ، كذكَخ الجيخشػؼ 

مزسػُنيا ما يمي : أنذأ ىحه السجرَسة األمضُخ محّسج بُغ األمضِخ شاه عمي بِغ األمضخ  بجِر الّجيغ 

ْگ ثساٍف كستضغ  كسبعسئة لميجخة " . كيدتصخد الجيخشػؼ قائبًل : " كيبجك أّف ُسمضساف َبػالُبختي  سشة 

،  تػّلى شؤكنيا فضسا بعج كلع نَخ مغ تمظ  السجرسة سػػ مدجٍج كاف يْدُكشُو جّجَؼ الذضُخ محّسج ُنػِرؼ 

 .(1)" كبعِس حجخات الصبّلب

كلع يحكخ گ,  بشاىا بجُر الّجيغ بِغ الّذاه عمي بػسخَ ػ مجرسة رأِس الِسضجاف : كتقع في جديخِة ابِغ ع 4

 أحج عجد شبلبيا أك تاريخ بشائيا . 

  ندبة إلى بانضيا األمضِخ سضِف الجيغ  . سخَ ػ مجرسة الّدضفّضة : بقمعة جديخِة ابِغ ع 5

ػ مجرسة قخيِة َشْاْخ : ككانت ) شاخ ( مشتجع أمخاء بػشاف ، بشاىا األمضخ مجج الجيغ ، كليا أكقاٌؼ 6

 : " ىكحا َكَجْجنا  في سجّل أكقاَؼ  مغ البداتضغ مازالت مػجػدًة كقاؿ الجيخشػؼ 

 . (2)"جديخة ابغ عسخ      

 ػة (: ككاف يدكُغ تمظ القخيَة مذايُخ يشتدبػف إلى سّضجنا عسَخ بَغ گػ مجرسة قخية) ُكػْشػ 7

 :" كال أعمع شضئًا مغ أحػاليا".  -رحسو هللا- الخصاِب رضي هللا عشو . كقاؿ الجيخشػؼ      

ػ مجرسة) َشاْنَدة (: تحكخ)شخقضات( أّف ىحه السجرسة كانت ُتجّرس الّصمَبة اأَلفحاَذ الحيغ تخّخجػا فضيا  8

 : "بشاىا األمضُخ ناصُخ بُغ بجِر الجيغ".  -رحسو هللا- كيقػؿ الجيخشػؼ (3)قبل خسدسئِة سشةِ 

                                                           

 (. 25ػضغ العجد چػڤ, مجّمة  ( انطخ: )السجارس الجيشضة بقمع دمحم نػرؼ الجيخشػؼ 1)
 (. 25ػضغ العجد چػڤ, مجّمة  )السجارس الجيشضة بقمع دمحم نػرؼ الجيخشػؼ ( انطخ: 2)
 (.  671( انطخ: )شخقضات ص3)
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: "كال أعمُع مغ أحػاليا سػػ -(1)رحسو هللا-كىحه السجرسُة غضُخ مػجػدٍة حالضًا كيقػؿ الجيخشػؼ       

ما سسعُتو مغ السذايٍخ أّنيا كانت مجرسًة كجامعًة عطضسة " كىحه السجارس كّميا في مقاشعة 

 ".(2)"بػشاف

رحسو هللا": كسسعت - باشا ككقف عمضيا عقارات كقاؿ الجيخشػؼ : بشاىا جسضل ػ مجرسة ديار بكخ 9

 .(3)أّنيا كانت تحػؼ خسدسئة شالٍب "

 شالبًا.  25ػ مجرسة صالحضة  : بشاىا صالح باشا ككانت تحػؼ  10

 .(4)ذكخ السقخيدؼ مجرسة باسع السجرسة الرالحضة بشى فضو السمظ الرالح نجع الجيغ أيػب 

مجرسة فخخية: يقاؿ : إّف مغ بشاىا ىػ ) فخخؼ ( كيقاؿ إّف اإلسعخدؼ دّرس فضيا ثبلثضغ ػ 11

 .(5)سشةً 

 ػ مجرسة رحسّضة: بشاىا الحاج عبج الخحسغ أفشجؼ.  12

ػ مجرسة شضخ خمف: ندبة إلى الذضخ خمف ككاف لو جامٌع إضافة إلى السجرسة السحكػرة ككانت  13

 شالبًا. 25تحػؼ 

ضج: ندبة إلى قخية زكقضج مغ قخػ ) قػرتاالف ( في إسعخد. كاف يجّرس فضيا حفضج ػ مجرسة زكق 14

 .(6)اإلسعخدؼ الذضخ عبج القيار الدكقضجؼ

 ػ مجرسة سارك: بشاىا الذضخ  إبخاىضع في قخية )بخكارؼ( مغ قخػ إسعخد .  15

                                                           

 (.25ػضغ العجد چػڤ, مجّمة  انطخ: )السجارس الجيشضة بقمع دمحم نػرؼ الجيخشػؼ (  1)
  .6( سبق تخجستيا ص2)
 (.25ػضغ العجد چػڤ, مجّمة  بقمع دمحم نػرؼ الجيخشػؼ انطخ : )السجارس الجيشضة ( 3)
ىػ(, السػاعع كاالعتبار بحكخ الخصط كاآلثا, دار 845( )أحسج بغ عمي بغ عبج القادر، تقي الجيغ السقخيدؼ )ت: 4)

 (. 217, ص4ىػ, ج 1418، 1الكتب العمسضة، بضخكت, ط
 (. 671( انطخ: )شخقضات ص 5)
 ( . 671شخقضات ص ( انطخ: )6)
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 تقع في شضخكاف مغ قزاء إسعخد. گ: ػ مجرسة  يشاؿ بػ 16

السجرسة الجاكدية  (1)نعمع مغ السرادر التاريخضة تػجج في مجيشة خضدافكمغ دكف تمظ السجارس 

كالسجرسة بضداف باليكارية كمجرسة مضخ حدغ الػلي في  (2)كالسجرسة الديشمبكضة في جػلسخؾ اليكارية

دس عذخ بمجة مكذ السبشضة في القخف الدادس عذخ كالسجرسة الديشمضة السبشضة في نياية القخف الدا

 . (3)في بمجة شضخكاف

ككانت ُتجرس في ىحه السجارس أغمب الكتب بالّمغة العخبّضة إلى جانب المغات األخخػ ،        

ككاف االىتساـ مشرّبًا عمى الشحػ كالرخؼ كالببلغة كعمع الػضع كالسشاضخة كبعج تأسضذ  

 . (4)إلى حٍج ما الجسيػرّية التخكّضة لع تعج ىحه السجارس فّعالةً 

التي ىي في فتخة األمضخ  (5)كفي كخدستاف كثضخ مغ العمساء كالفزبلء األماثل كال سضسا في العسادية

البجلضدي مشبع العمػـ العقمضة كتكسضل الفشػف الشقمضة كال سضسا الحجيث كالفقو كالرخؼ  شخؼ خاف

كالشحػ كالكبلـ كالسشصق كالببلغة حضث يتجارسػف بذغف عطضع الكتب الستجاكلة في العمـػ 

ضذ ليا كاف ل اإلسبلمضة كيشكبػف عمضيا بميف عطضع كليع مؤلفات شضقة في بعس ىحه العمػـ كإف

شيخة غضخ أنيع ال يمتفتػف كثضخا إلى العمػـ األدبضة كاالجتساعضة لمتكدب مغ كرائيا مثل الذعخ 

                                                           

ىػ(, ندىة السذتاؽ في 560(  انطخ: ) دمحم بغ إدريذ الحدشي الصالبي، السعخكؼ بالذخيف االدريدي )ت: 1)
  (.829, ص2ىػ, ج1409، 1اختخاؽ اآلفاؽ, عالع الكتب، بضخكت, ط

 في بمج جديخة ابغ عسخ (  اليّكاِرّيُة: بالفتح، كتذجيج الكاؼ، كراء، كياء ندبة: بمجة كناحضة كقخػ فػؽ السػصل2)
 (.408, ص5يدكشيا أكخاد يقاؿ ليع اليكارية.) ياقػت الحسػؼ, معجع البمجاف, ج

؛ صفّي الجيغ 382,ص3(  ِشضَخكاُف: مغ إحجػ قخػ بخارػ بجػار بسجكث.)ياقػت الحسػؼ, معجع البمجاف, ج3)
  (. 825, ص2كالبقاع, جعمى أسساء األمكشة مخاصج االشبلع البغجادؼ, 

 ( . 677( انطخ: )شخقضات ص 4)
ّية: قمعة حرضشة مكضشة عطضسة في شسالي السػصل كمغ أعساليا، عسخىا عساد الجيغ زنكي بغ آؽ سشقخ (  الِعَسادِ 5)

إلضو، ككاف اسع الحرغ ، ككاف قبميا حرشا لؤلكخاد فمكبخه خّخبػه فأعاده زنكي كسساه باسسو في ندبو 537في سشة 
 (.149, ص4األكؿ آشب.) ياقػت الحسػؼ, معجع البمجاف, ج
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كاإلنذاء كحدغ الخط كسائخ ما يشتفع بو كيقجر في السجتسعات الخسسضة كالسجالذ األدبضة التي 

غ عغ تػلي السشاصب اإلدارية الدامضة كتػراف فمحا تخكنيع بعضجي تعقجىا الحكاـ كالدبلشضغ في إيخاف

    (1)كالسخاتب العمسضة العالضة

 شخيقة التجريذ كمخاحميا  -ب 

كاَف في ُمْعطع الُقخػ عمساُء كمجّرسػف في شّتى العمػـ ، ككاف األستاُذ ُيشّطع أكقاَت التجريذ       

بح مباشخًة إلى كقِت شعاـ الفصػر . ثّع يتابع التجريذ إلى صبلة  الضػمّضة فضبجأ بعج صبلِة الرُّ

كقج يكػف عشجه جسٌع  الطيخ، كبعج الربلة كتشاكؿ شعاـ الغجاء يعاكد تجريدُو إلى صبلة العرخ ،

كبضٌخ مغ الصبّلب الحيغ ىع في السخحمة الثالثة مغ الجراسة فضجاكـ بعج صبلِة العرخ إلى صبلة 

السغخب ، كيعّصل يػـ الجسعة كالعضجيغ ) الفصخ كاألضحى ( كيػـ كالدة رسػؿ هللا صّمى هللا عمضو 

 .(2)كسّمع

 :السخحمة األكلى

ّكؿ األمخ بكتاٍب يدّسى ) الترخيف ( ، ثّع يقخأ متَغ ) الِعّدؼ ( كاف الصالُب السبتجغ يبجأ في أ   

إلبخاىضع الدنجاني ، ثّع كتاب ) العػامل ( لمذضخ عبج القاىخ الجخجاني ، ثّع كتاب) الطخكؼ( ، 

لضتعّمع الصالُب الكخدؼُّ استعساَؿ الطخكِؼ الحقضقّضِة  كغضخ الحقضقّضِة السدّساِة بالطخكِؼ السجازّيِة 

قدسِة إلى الّطْخِؼ الُسْدَتِقّخ كالّطْخِؼ الّمْغِػ كلو حاشضٌة مشدػبٌة لمُسبّل عسخ حفضِج الُسبّل خمضل السش

اإلسَعخدؼ ، ثع يقخأ كتاب ) التخكضب ( كىػ تخجسة مقجمة عػامل الجخجاني  إلى قػلو : " مخرت 

دػبة إلى الُسبّل عبج الخحسغ بديٍج كبو داٌء " كىػ مشدػب إلى الُسبّل) يػنذ األرقْصشي (كلو حاشضة مش

بغ الُسبّل عبج هللا كشجؼ, كلمذضخ سخاج الجيغ ابغ الذضخ عسخ الدنَكاني كتاٌب بالمغة الكخدية يدّسى ) 
                                                           

 (.60ص  1البجلضدي شخفشامو ج  شخؼ خاف(  )1)
 (. 25ػضغ العجد چػڤ, مجّمة  ( انطخ: )السجارس الجيشضة بقمع دمحم نػرؼ الجيخشػؼ 2)
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تخكضب الذضخ سخاج الجيغ ( كىػ مكّسل لتخكضب  الُسبّل يػنذ .كسا أّف تكسمة  الدنجاني لمسبل عمي 

شخح ) عػامل الدنجاني ( لدعج هللا ، كلو حاشضتاف  األْششػؼ مكسمة لستغ العّدؼ لمدنجاني ، ثعّ 

ػسي كلمعػامل شخٌح آخخ يدّسى ) تفرضل الجخجاني ( گإحجاىسا ) لمػ ركؼ ( كاألخخػ لمُسبل حامِج الدُّ

مشدػٌب إلى الُسبّل عمي بِغ الذضخ حامج اأَلْششػؼ .  ثّع يقخأ كتاَب ) شخح السغشي ( كالسغشي مشدػٌب 

اْرُبخدؼ ،كأّما الذخُح فيػ مشدػٌب إلى الُسبّل محّسج بغ عبج الخحضع الِسْضبلني چالػ إلى أحسَج بِغ َحدغ

كىػ كتاٌب في الشحػ ،ثّع يقخأ  كتاب ) شخح العبّلمة الثاني سعج الجيغ التفتازاني ( عمى متِغ العّدؼ 

بّل عمي بغ الذضخ في عمِع الرّخِؼ .كقج يقخأ كتاَب ) تكسمة الدنجاني ( , كتكسمَة ترخيِف العّدؼ لمسُ 

 حامج  اأَلْشَشػؼ كُيدّسى ترخيَف الُسبّل عمي كلو حاشضتاف  القدلجي كالقخه داغي. 

 967ثّع يقخأ كتاب ) حل السعاقج شخح القػاعج ( ألبي الثشاء أحسَج بِغ محّسٍج الديمي  التُّػقاشي )    

  ىػ ( . 761ىػ ( كىػ شخح قػاعج جساؿ الجيغ بغ ىذاـ األنرارؼ ) ت 

ثّع يقخأ ) حجائق الجقائق ( لدعج هللا الَبْخدعي كىػ شخح ألنسػذج الدمخذخؼ ، كىشا يقخأ       

الصالب رسالة ) المَُّسع في عمع الػضع ( لمُسبّل  أبي بكخ الرػرؼ ، كعمع الػضع ىػ فقو المغة ؛ 

في السجاز لضّصمع  الصالب عمى شيء مغ عمع الػضع . كقج يقخأ الصالب  ) الػردة الشّزارة 

 كاالستعارة (  لمسبل أبي بكخ الرػرؼ  لضّصمع عمى شيء مغ عمع البضاف .

ثّع يقخأ  كتاب ) الفػائج الزضائضة ( شخح مػالنا الُسبّل عبج الخحسغ الجامي عمى كافضة ابغ الحاجب  

خضضة ( ، كىشا قج يكتفي الصالب بسا قخأه في عمسي الرخؼ  كالشحػ كقج يدتديج بقخاءة ) البيجة الس

لمدضػشي كىي شخح األلفضة  البغ مالظ ، كقج يقخأ كتاب ) نتائج األفكار ( لمذضخ مرصفى بغ حسدة 

  (1)، كشخح إضيار األسخار لمذضخ دمحم السعخكؼ بػ) الَبْخكي(

 :السخحمة الثانضة

                                                           

 (.25ػضغ العجد چػڤ, مجّمة  دمحم نػرؼ الجيخشػؼ ( انطخ) السجارس الجيشضة بقمع 1)
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ح يبجأ الصالب بقخاءِة كتاِب ) مغشي الصبّلب ( لسحسػد بِغ حافع حدغ الِسْغشضدي ، كىػ شخ    

 رسالة ) إيداغػجي ( ألثضخ  الجيغ  األبيخؼ في عمع السشصق . 

 كقج يقخأ شخَح ) ُحَدْسكاتي ( مع حاشضِة ُمحضي الجيِغ عمى الخسالِة األبيخيِة في السشصِق .    

ثّع يقخأ شخح الَفّشارؼ َمَع حاشضِة ) قػؿ أحسج ( عمى الخسالِة األبيخيِة ثّع يقخُأ شخَح أبي القاسع عميِّ 

ـِ الجيغ ا لدسخقشجؼ عمى رسالِة القاضي َعُزِج الجيغ اإليجي في عمع الػضع ، ثّع يقخأ شخَح عرا

ـِ الجيِغ عمى الخسالة العزجيِة في عمِع الػضِع  عمى متِغ  الّدسخقشجيِة في عمِع البضاِف ، ثّع شخح عرا

لمَسْخَعذي في عمع السشاضخة  ، ثّع شخَح عبِج الػّىاب بِغ ُحدضغ بِغ َكلي الّجيِغ اآلمجّؼ عمى الػلجيةِ 

 كآداب البحث . 

ـِ الجيِغ گ ( أك يقخُأ شخَح مدعػٍد عمى رسالة الدسخقشجّؼ مع حاشضة ) ُاُلْغ بػَ     كيقخأ حػاشي عرا

ضالكػتي عمى شخِح مػالنا الجامي عمى كافضة ابغ الحاجب ؛  كعبِج الغفػِر  البّلرؼ كعبج الحكضع الدِّ

أبجػ عراـٌ مغ انتقاداٍت عمى الذخِح السحكػِر كما َفّشَج بو كلّّ مغ عبِج لضّصمَع الصالُب عمى ما 

ـٍ في انتقاداتو   .(1)الغفػِر كعبِج الحكضع مداعَع عرا

 السخحمة الثالثة :

يقخُأ الصالُب ) حاشضَة عبِج هللا َيْددؼ ( أك ) شخَح الَخبِضِري ( عمى تيحيب التفتازاني في السشصق    

لّجيِغ محسػِد بِغ محّسِج  الخازؼ عمى الخسالِة الذسدّضة ِلشجِع الجيِغ عَسخ بِغ عمّي ، كشخَح ُقْصِب ا

الَقْدِكيشي السعخكِؼ بالكاتبي في عمِع السشصق ، ثّع شخح التمخضِز السدّسى بالسصّػِؿ في عمع السعاني 

خػارـز ، كبّضَزُو سشة ىػ( في جخجانضة  742كالبضاف كالبجيِع لمتفتازاني ؛ الحؼ انتيى مغ تألضفِو سشة )

ىػ( في محخكسِة ىخاَة في خخاساَف ) أفغاندتاف(,  أك يقخُأ مخترَخ شخِح التمخضِز لمتفتازاني  748)

                                                           

 (.25ػضغ العجد چػڤ, مجّمة  انطخ )السجارس الجيشضة بقمع دمحم نػرؼ الجيخشػؼ  (1)
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ىػ ( ، ثّع يقخأ شخح العبّلمة التفتازاني عمى العقائج الشدفضة لمذضخ  750السؤلَِّف في ُغْججكاف سشة ) 

 ( . ىػ  768عسخ الشدفي في العقضجة السؤّلف سشة ) 

كاني الّرّجيقي عمى العقائِج الَعُزجّية لمقاضي َعُزِج الّجيِغ     كقج يقخُأ الصالب شخَح جبلِؿ الجيِغ الجَّ

 . (1)َلْشَبػؼ ، كالسخجاني ، كالخمخاليگىػ(، كعمضو حػاشي الػ950اإِليجي السؤلَِّف َسَشَة)

بكي في ِعْمَسي أصػِؿ الفقِو كأصػِؿ     ثّع يقخُأ شخَح جبلِؿ الجيِغ السحّمي عمى جسِع الجػامِع البِغ الدِّ

 الجيِغ كالسختػـِ بخاتسٍة في الترّػؼ السرفِّي لمقمػِب . 

 : السخحمة الخابعة 

يقخُأ الصالب كتابًا في عمِع الحداِب ككتابًا في عمِع الَيْضَئِة ) عمِع الفمِظ ( مثَل كتاِب ) الُسَمّخز (  

 ػْغسضشي . َچتألضف ُمحّسج بِغ دمحم الػ

كيقخُأ كتاَب) قاضي ِمضْخ عمى اليجايِة( لحدضِغ بِغ محِي الّجيِغ الَسْضَبجؼ ، ككتاَب شخِح الّدجاِعي    

 كىشا يكػف الصالب قج انتيى مغ التعمضع  . لسقػالِتو . 

ع في أصػِؿ الّجيِغ ) عمع العقضجة ( ،فقج يقخُأ شخَح السػاقِف كشخَح السقاِصج كغضخىا.  أّما إذا أراَد الّتػسُّ

 .(2)كيكػف الصالب ىشا قج جاكز الخسدضغ مغ عسخه فضربح عالسًا نحخيخًا 

 :ج ػ أحػاؿ الصبّلب

                                                           

 لع أقف عمى ىحه الحػاشي .( 1)
 (.  25ػضغ العجد چػڤ, مجّمة  ( انطخ: )السجارس الجيشضة بقمع دمحم نػرؼ الجيخشػؼ 2)

الحاذؽ العالع الساىخ العارؼ باألمػر السجخب ليا.) عبج السمظ بغ دمحم بغ إسساعضل أبػ مشرػر الثعالبي  الشَّحخيخ:
ـ, 2002 -ىػ 1422, 1ىػ( فقو المغة كسخ العخبضة, تحقضق: عبج الخزاؽ السيجؼ, إحضاء التخاث العخبي, ط429)ت: 

د.  -في المغة العخبضة: َسَمسة بغ ُمْدِمع الَعْػتبي الُرحارؼ, التحقق: د. عبج الكخيع خمضفة ؛ اإلبانة 115, ص1ج
 -د. جاسخ أبػ صفضة, كزارة التخاث القػمي كالثقافة  -د. دمحم حدغ عػاد  -د. صبلح جخار  -نرخت عبج الخحسغ 

  (.382, ص4ـ, ج 1999 -ىػ  1420، 1سمصشة عساف, ط -مدقط 
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جسمٌة مغ األسئمِة حػَؿ أكضاِع الُصبّلِب السعضذّضة كالجراسّضِة ال سّضسا أّف  تتبادُر إلى الّحْىغِ    

أكضاع السشصقة كانت بائدة اقترادّيًا آنحاؾ. كفضسا يأتي بضاٌف ألحػاؿ الصبّلب ككضف أّف السجتسع 

 الَقخكّؼ كاف عامبًل مداعجًا لمِعْمع كتذجضع الصبّلِب عمى الِعْمع كتحرضمِو.

ـِ الُفصػِر ، فضحىُب كلُّ يبجُأ الصال    ْبح بالسشاكبِة إلى كقِت شعا ُب بالجراسِة كسا ذكخنا بعَج صبلِة الرُّ

شالٍب إلى بضٍت مغ أىالي القخيِة لضأتي بالصعاـ كيحىب مداًء إلى مسّػنٍو كمعو َصْحُشو الحؼ أتى 

ـِ العذاِء مغ ذلظ البضت .   بالصعاـ فضو صباحًا؛ فضأتي  بصعا

قائبًل: " كبحسج هللا قست بيحا العسل عشجما كشت شالبًا ككاف مسّػني مختاُر قخيِة  ػؼ كسخد الجيخش   

 . (1)ػابارا  في مشصقة عامػدة في سػرية "گ) خالج ( مغ قخػ عذضخة 

ف السالضِة,     ـُ العذاِء مغ بضٍت آخَخ . حدب مقجرة الُسسػِّ ـُ الغجاء مغ بضٍت كشعا كقج يكػف شعا

كبعج أْف يشتيي الصالُب مغ َدْرِسِو يصالُع َدْرَسو َقْبَل أْف يشدى ما َأْمَمى عمضو أستاُذه، كقج يقػـُ بإعادِة 

سُتو في السخحمِة الثانضِة أك الثالثِة. كقج يربُح قخاءِة درسِو عمى ُمعضٍج مغ شمبِة األستاِذ إذا كانت درا

) السعضُج ( أستاذًا في مجرسِة أستاذِه ، فضجّرس بعَس شبّلِب السخحمِة اأُلكلى  أك الثانضِة أك َحّتى 

الثالثِة  حدب مقِجَرتِو، كبعج صبلِة العرِخ يخخُج الصبّلُب خارَج القخيِة فضحفُطػف الستػَف, كُيعضجكَف 

 حفطػا مغ قبُل إلى صبلِة السغخِب . قخاءَة ما

كبعَج صبلِة السغخِب كتشاكِؿ العذاِء ُيعضجكف قخاءة الستػِف السحفػضِة إلى صبلِة الِعذاِء، كبعج    

 صبلِة الِعذاِء يدتسّخكف في قخاءِة الستػِف  السحفػضِة لجييع ُمّجَة ثبلِث ساعاٍت بعَج صبلِة السغخِب . 

بعَج ذلظ في الحجخِة ) غخفة التجريذ ( كيصالعػَف ما سضقخؤكَنو غجًا،  ككاَف الصبّلُب يجمدػفَ    

لضكػنػا عمى برضخٍة عمى ما فضو كما يذقُّ عمضيع فيُسو كما يججكَف في الحػاشي مغ االنتقادات 

 كاألجػبِة عمى الذخكِح التي يقخؤكنيا، فضعتشػا  بحلظ عشجما يتمّقػف الجرس مغ األستاذِ االعتشاء . 

                                                           

 (. 25ػضغ العجد چػڤ, مجّمة  سجارس الجيشضة بقمع دمحم نػرؼ الجيخشػؼ ( انطخ: )ال1)



26 
 

ي فرِل الرضِف يدكركَف الُقخػ القخيَبة مشيع؛ لضدتحرمػا شضئًا مغ زكاِة  الحبػِب  مغ كف   

الفبلحضَغ لضكتدبػا بثسِغ ما استحرمػه كَجَسُعػه، ثّع يربُح الصالُب ُمجرِّسًا كإمامًا لقخيٍة عغ شخيق 

 . (1)شضِخ السشصقِة في الصخيقة

ارسة   في السشصقة الذخقية كمايجاكرىا: السصمب الثالث: بعس األعبلـ السذيػرة الجَّ

ذكخت بعس العمساء الحيغ كانػا قخيبضغ مغ عرخ اإلماـ  البخقمعي كبحلت جيج قجر اإلمكاف  أف  

 يكػف مغ مشصقة الذخقضة أك ما يجاكرىا.

 ـ(1420-000ق=823-000: )إبخاىيع كابل البخزنجي

البخزنجي ابغ الدضج محسػد بغ الدضج عبج الكخيع ابغ الدضج عضدى إبخاىضع السعخكؼ بكابل 

البخزنجي, كلج في قخية )بخزنجة( شسالي محافطة الدمضسانضة, كقخأ القخآف السجضج, ثع الكتب الرغار 

الستجاكلة, ثع اشتغل بتحرضل العمػـ الجيشضة, كسعى فضيا كاجتيج كشاؼ بالببلد, كذىب إلى مرخ 

رجع بصخيق البحخ, كدخل)أفغاندتاف(, كتػجو مشيا إلى ببلد, حتى إذا كصمت كدرس بيا مجة, ثع 

ناحضة)مو ريػاف( استقخ بيا, كسكغ في قخية)نػلػ(, فبقى فضيا مجة يجرس كيخشج السدمسضغ إلى الجيغ 

 السبضغ.

( مجرسا (3)الحؼ حارب األكخاد السعانجيغ لو ك األتخاؾ صار)كابل (2)كفي عيج األمضخ حسدة الباباني

لو في السجرسة السترمة بجامع الدػر, الحؼ بشاه األمضخ حسدة في الرفح الغخبي مغ جبل كاقع 

                                                           

 (. 25ػضغ العجد چػڤ( انطخ: )السجارس الجيشضة بقمع دمحم نػرؼ الجيخشػؼ , مجّمة 1)
الذاه  (  حسدة بضظ: األمضخ حسدة ابغ األمضخ خمضل بغ األمضخ غازؼ: أصبح أمضخًا عمى قمعة)درزبشي(. عمى عيج2)

 (.241, ص1)إسساعضل الرفػؼ(.) د.دمحم عمي الرػيخكي, معجع أعبلـ الكخد, ج
(  يقػؿ عبج الكخيع السجرس: )كلعل الفاضل الكازركني لع يمتفت إلى ما ىػ معمـػ عشج األكخاد مغ أف لفع)كابل( 3)

ؤنا في خجمة العمع كالجيغ, عشي )عمسا مخفف مغ )كاكا بمو(, أؼ كاكو إبخاىضع, فإنيع يخففػف إبخاىضع إلى)بخايع(.
؛ شاىخ مبل عبج هللا البحخكي, حضاة األمجاد مغ 8, ص1ـ, ج1983ق/1403, 1بشذخه, دمحم عمي القخه داغي,ط
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بحضخة)زريبار( السذخؼ عمى قخية تدسى)بو رقو ال(, كبقى فضيا مجة يجرس شمبة العمػـ في عد 

الجسعة غخة ذؼ الحجة الحخاـ سشة ثبلث كعذخيغ كثسانسائة ىجخية, ثع كاحتخاـ, إلى أف تػفى لضمة 

 .(1)دفغ بػصضتو في مقبخة خاصة كاقعة أسفل قخية)ده ره تفى( رحسو هللا تعالى

 ـ(.1488-1410ق/894-813أحسج الكػراني)

الكػراني, الذافعي ثع الحشفي: أحسج بغ إسساعضل بغ عثساف بغ أحسج اإلماـ العبلمة شياب الجيغ 

. كلج بقخية مغ كػرداف)بببلد الكخد(, كحفع بيا (2)مفدخ, شاعخ, كخدؼ األصل, مغ أىل شيخزكر

القخآف, كأخح عغ بعس عمسائيا, ثع تحػؿ إلى حرغ كضفا, فأخح عغ بعس عمسائيا, كتجػؿ في 

(. كالـز شضػخيا, ثع قجـ القاىخة, كتعمع بسرخ ـ1426/ق830دمذق سشة ), كبغجاد, كقجـ ديار بكخ

 . فشػف العمع كالشحػ كالبضاف كالفقو, كاشتيخ بالفزضمة. كرحل إلى ببلد الخكـ

لو كتب مشو" غاية األماني في تفدضخ الدبع السثاني" ك" الجرر المػامح في شخح جسع الجػامع" 

األصػؿ, ك"الكػثخ الجارؼ", كىػ شخح لمبخارؼ في عجة مجمجات, ك" شخح الكافضة" لمدبكي. في 

 البغ الحاجب في الشحػ.  

                                                           

, ط , 1ـ, ج2015ق/1436, 1العمساء األكخاد, تختضب كتشطضع السحخكس أبػ بكخ مبل شاىخ البحخكي, دار ابغ حـد
 (.24ص

, 1عمساؤنا في خجمة العمع كالجيغ, عشي بشذخه, دمحم عمي القخه داغي,ط س,(  )عبج الكخيع دمحم السجر 1)
 (8, ص1ـ, ج1983ق/1403

كُر: بالفتح ثع الدكػف، كراء مفتػحة بعجىا زاؼ، ككاك ساكشة، كراء، كىي كػرة كاسعة في الجباؿ بضغ (  َشيَخزُ 2)
ىل ىحه الشػاحي كميع أكخاد، كقج خخج مغ ىحه الشاحضة مغ األجّمة إربل كىسحاف، كمعشى شيخ بالفارسضة السجيشة، كأ 

كالكبخاء كاألئسة كالعمساء كأعضاف القزاة كالفقياء ما يفػت الحرخ عّجه كيعجد عغ إحرائو الشفذ كمّجه.) ياقػت 
 (.397, ص1؛ القدكيشي, آثار الببلد كأخبار العباد, ج357, ص3الحسػؼ, معجع البمجاف, ج
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قرضجة في عمع العخكض في  (1)ككاف الكػراني شاعخًا, فقج نطع لمدمصاف دمحم بغ مخاد بغ عثساف

 .(2)ستسائة بضت سساىا" الذافضة في عمع العخكض كالقافضة". كلو قرضجة في مجح الشبي عمضو الدبلـ

 ـ( 1489 - 000ىػ =  894 - 000في: )الَحْركَ 

 أحسج بغ يػسف بغ حدضغ بغ يػسف الحرفكي العباسي: قاضي القزاة، مغ أىل حرغ كضفى

اثشي عذخ عاما يصمب العمع، ثع كلي تجريذ الجامع العسخؼ  (3)( أقاـ في تبخيد)مغ ديار بكخ

إلى أف تػفي بيا. لو )تحفة الفػائج بذخح العقائج( ك )كذف الجرر   (4)بالجديخة، فقزاء حرغ كضفى

 . (5)في شخح السحخر(

                                                           

ْمَصاف محضي الّجيغ ممظ الّخـك َكَصاحب اْلُقْدَصْشِصضِشضَّة (  ُمَحسَّ 1) ج بغ ُمَخاد بغ ُمَحسَّج بغ بايديج بغ ُعْثَساف، الدُّ
كفاتحيا. كلج بعج اأْلَْرَبعضغ َكَثَسانِساَئة. َككلي الدمصشة بعج مػت َأِبضو سشة خسذ َكخسدضغ. َكَمات سشة ِسّت َكَثَساِنضَغ 

؛ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ 47, ص10ؼ, الزػء البلمع ألىل القخف التاسع, جَكَثَسانِساَئة.) الدخاك 
بضخكت, د.ت,  –ىػ(,  نطع العقضاف في أعضاف األعضاف, تحقضق: فضمضب حتي, السكتبة العمسضة 911الدضػشي )ت: 

  (.173, ص1ج
البجر الصالع بسحاسغ مغ بعج القخف  ؛ الذػكاني,241, ص1(  )الدخاكؼ, الزػء البلمع ألىل القخف التاسع, ج2)

 (.44, ص1؛ د. دمحم عمي الرػيخكي, معجع أعبلـ الكخد, ج39, ص1الدابع, ج
يُد: بكدخ أكلو، كسكػف ثانضو، ككدخ الخاء، كياء ساكشة، كزاؼ، كىػ أشيخ مجف أذربضجاف كىي اآلف قربة (  ِتْبخ 3)

حدشاء ذات أسػار محكسة باآلجخ كالجّز، كفي كسصيا عجة أنيار جارية،  ببلد آذربضجاف: مجيشة حرضشة كعامخة
, 1؛ القدكيشي, آثار الببلد كأخبار العباد, ج12, ص2كالبداتضغ محضصة بيا. )ياقػت الحسػؼ, معجع البمجاف, ج

  (.339ص
إلى حرغ كضفا كىي بفتح الحاء السيسمة كسكػف الراد السيسمة كفتح الكاؼ كفي آخخىا الفاء، ىحه الشدبة (  4)

كيقاؿ ليا بالعجسضة حرغ كضبا فيي الى حرغ كضفا كىي قمعة حرضشة شاىقة بضغ جديخة ابغ  مجيشة مغ ديار بكخ
 (.174, ص4كمضا فارقضغ. )الدسعاني, عبج الكخيع بغ دمحم, ج عسخ

ىػ(, شحرات الحىب في أخبار 1089عساد الَعكخؼ الحشبمي، أبػ الفبلح )ت: )عبج الحي بغ أحسج بغ دمحم ابغ ال(  5)
، 1بضخكت, ط –مغ ذىب, تحقضق: محسػد األرناؤكط, خخج أحاديثو: عبج القادر األرناؤكط, دار ابغ كثضخ، دمذق 

كخد, ؛ د. دمحم عمي الرػيخكي, معجع أعبلـ ال275, ص1الدركمي, األعبلـ, ج؛ 650, 10ـ, ج1986 -ىػ  1406
 (.69, ص1ج
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الكخدؼ ، الذضخ اإلماـ شضخ  حدغ بغ عمي بغ يػسف بغ السختار :عمي الحركفيحدغ بغ 

َكِىي  اإلسبلـ بجر الجيغ اإلربمي األصل، كالحركفي، الحمبي، الذافعي، الذيضخ بابغ الدضػفي

كلج تقخيبًا في سشة خسدضغ كثسانسائة بحرغ كضفا. كحا . خاتسة عمساء الذافعضة بحمب. ِحْخَفة َأِبضو

، كقضل: أنو نذأ بالحرغ، كحفع القخآف العطضع، ك" السشياج " (1)ذكخه الدخاكؼ في الزػء البلمع

لمشػكؼ، ك"اإلرشاد " البغ السقخؼ، كألفضتي, العخاقي في الحجيث، كفي الدضخة، ك " مشياج البضزاكؼ " 

في القخاءات ك" الكافضة "  (2)لو أيزًا في أصػؿ الجيغ، ك"الذاشبضة " في األصػؿ ك " الصػالع ".

البغ الحاجب، ك "األلفضة " البغ مالظ في الشحػ، ك" ترخيف العدؼ " في الرخؼ، ك" الذسدضة 

"في السشصق، كقخاءة الذاشبضة كالقخآف العطضع بسزسػنيا عمى شضػخ عجة، كشخح ألفضة العخاقي، 

ابغ معصي، كألفضة بغ مالظ كبلىسا في الشحػ، كقخأ األصػؿ كالسشصق  كحسل عشو أيزًا ألفضة

، كقخأ عمضو في (3)كالسعاني كالبضاف، كأخح الحجيث أيزًا مغ الذضخ أبي ذز بغ بخىاف الحمبي

، كأخح عشو أيزًا " إعخاب (4)ـ(1149ق/544الرحضحضغ ك " الذفاء " لمقاضي عضاض )ت:

" الكافضة " البغ الحاجب، كعغ مشبل زاده " تفدضخ البضزاكؼ ".  السشياج " لو، كعغ الذضخ نرخ هللا

                                                           

 (.118, ص3( ) الزػء البلمع ألىل القخف التاسع, لدخاكؼ, ج1)
(  شخح "حخز األماني ككجو التياني" السعخكؼ "بالذاشبضة" في القخاءات الدبع لئلماـ أبي القاسع الذاشبي رضى 2)

غ أبي بكخ بغ شجاع، أبػ بكخ، هللا عشو.) إكساؿ اإلكساؿ )تكسمة لكتاب اإلكساؿ البغ ماكػال( : دمحم بغ عبج الغشي ب
 -ىػ( تحقضق: د. عبج القضـػ عبج ريب الشبي, جامعة أـ القخػ 629معضغ الجيغ، ابغ نقصة الحشبمي البغجادؼ )ت: 

الػافي في شخح الذاشبضة في القخاءات الدبع : عبج الفتاح بغ عبج  -522, ص4ق, ج1410، 1مكة السكخمة, ط
  (.3, ص1ـ, ج1992 -ىػ  1412، 4(, مكتبة الدػادؼ لمتػزيع, طىػ1403الغشي بغ دمحم القاضي )ت: 

 (  لع أقف عمى تخجستو.3)
ىػ(, دار 945, : دمحم بغ عمي بغ أحسج، شسذ الجيغ الجاككدؼ السالكي )ت: شبقات السفدخيغ لمجاككدي ) (4)

خضخ  -25, ص2الشاشخ, جبضخكت, راجع الشدخة, كضبط أعبلميا: لجشة مغ العمساء بإشخاؼ  –الكتب العمسضة 
مايػ  -أيار -15ط ق( األعبلـ, دار العمع لمسبليضغ,1396الجيغ بغ محسػد بغ فارس، الدركمي الجمذقي )ت: 

  (.99, ص5ـ, ج2002
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ـ(، كحج قجيسًا سشة 1474 ق/879 كتمسح أيزًا لمعبلمة السحقق مشبل عبج الخحسغ الجامي)ت:

ثع ترجر ببمجه لئلفادة، كانتفع الشاس  كأجازه باإلفتاء كالتجريذ جساعة،ست كستضغ كثسانسائة 

 .(1)مجه كمفتضيا كمحققيا كمجققيابتجريدو كإفادتو، كصار شضخ ب

  ـ(1519-000ق=925- 000):دمحم البازلي

، ثع الذضخ اإلماـ العبلمة مفتي السدمسضغ، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا البازلي الكخدؼ دمحم بغ داكد 

، الذافعي، كلج في ضحػة يػـ الجسعة سشة خسذ كأربعضغ كثسانسائة في جديخة ابغ عسخالحسػؼ، 

كنذأ بيا، كانتقل إلى أذربضجاف، فحفع بيا كثضخًا مغ الكتب مشيا " الحاكؼ الرغضخ " ك " عقائج 

في الشحػ البغ الحاجب  الشدفي " ك " عخكض األنجلدي " ك " الذسدضة " في السشصق ك " الكافضة "

 ك " ترخيف العدؼ ".

كأخح السعقػالت عغ مشبل ضيضخ، كمشبل دمحم القشجفاني كمػالف عثساف الباكؼ، كالسشقػالت عغ كالجه 

كنجع الجيغ، األشمػبي، كقجـ الذاـ في السحـخ سشة سبعضغ كثسانسائة، كحج سشة خسذ كسبعضغ، 

جًا متقذفًا، كثضخ العبادة، يرـػ الجىخ، كيبلـز كعاد مغ الحجاز إلى حساة فقصشيا، ككاف زاى

التجريذ، كألف عجة مؤلفات مشيا: حاشضة عمى شخح جسع الجػامع لمسحمي، ككتاب أسساء الخجاؿ 

سساه " غاية السخاـ في رجاؿ البخارؼ إلى سضج األناـ " ككتاب " تقجمة العاجل لحخضخة اآلجل " كلو 

                                                           

ىػ(,  الزػء البلمع ألىل القخف التاسع, مشذػرات دار مكتبة 902(  )شسذ الجيغ أبػ الخضخ دمحم الدخاكؼ )ت: 1)
؛ 185, ص10؛ ابغ العساد الَعكخؼ, شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب, ج118, ص3ج بضخكت د.ت, -الحضاة 

, 1؛ حضاة األمجاد, شاىخ مبل عبجهللا البحخكي, ج210, ص1دمحم عمي الرػيخكي, معجع أعبلـ الكخد,  ج
  (.216ص
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و، كأسئمة كانت تخفع إلضو، ككانت كفاتو بحساة سشة خسذ أجػبة شافضة عغ إشكاؿ كانت تػرد عمض

 . (1)كعذخيغ كتدعسائة رحسو هللا تعالى

 ـ(  1507 - 000ىػ =  912 - 000: ) البلرى  -

أنو مغ  (2)االنرارؼ الشَّْحِػّؼ اْلَحَشِفّي كذكخه الغدؼ في الكػاكب الدائخة عبج الغفػر بغ صبلح البلرؼ 

ـ( اثشتى عذَخة 1506ق/912أكابخ عمساء العجع ىػ أحج تبلمحة مبل عبج الخحسغ الجامى )ت

مرمح الجيغ دمحم يقاؿ لو  (3)ذكخه سخكضذ في  معجسو أخحًا مغ الذقائق الشعسانضة َكِتْدعِساَئة. كأيزاً 

صبلح البلرؼ االنرارؼ ككتب بعزيع: عبج الغفػر البلرؼ األنرارؼ ككتب أيزا: السػلى بغ 

دمحم بغ صبلح بغ جبلؿ بغ كساؿ بغ دمحم المغػؼ الدعجؼ العبادؼ الذافعي السذيػر بسبل مرصمح 

الجيغ البلرؼ كأنو كلج في البلر كىي مسمكة بضغ اليشج كشضخاز كاشتغل بالجرس كذىب إلى ببلد 

فاجتسع بسغ فضيا  حتى كصل قدصشصضشضة. (5)ثع قامت بيا الفتغ فخخج قاصجا ببلد الخـك .(4)اليشج

                                                           

ق( معجع 1408؛ عسخ بغ رضا كحالة)ت:46-45, ص1الكػاكب الدائخة بأعضاف السئة العاشخة, ج( )الغدؼ, 1)
  (.297, ص9بضخكت, دار التخاث العخبي, د.ت, ج–السؤلفضغ, مكتبة السثشى 

 (.25, ص2(  )الغدؼ, الكػاكب الدائخة بأعضاف السئة العاشخة, ج2)
 ىػ(, مصبعة سخكضذ1351(  )معجع السصبػعات العخبضة كالسعخبة: يػسف بغ إلضاف بغ مػسى سخكضذ )ت: 3)

 (.1584ص, 2, جـ 1928 -ىػ  1346بسرخ 
(  ىي ببلد كاسعة كثضخة العجائب، كىي أكثخ أرض هللا جبااًل كأنيارًا، كقج اخترت بكخيع الشبات كعجضب الحضػاف، 4)

كيقاؿ اليشج كالدشج كانا أخػيغ مغ كلج تػقضخ بغ يقصغ بغ حاـ بغ نػح، عمضو الدبلـ، كىع أىل ممل متمفة: مشيع مغ 
ة، كمشيع مغ ال يقػؿ بيسا، كمشيع مغ يعبج الرشع، كمشيع مغ يعبج القسخ، يقػؿ بالخالق دكف الشبي، كىع البخاىس

 (. 127, ص1كمشيع مغ يعبج الشار، كمشيع مغ يبضح الدنا.) القدكيشي,  آثار الببلد كأخبار العباد, ج
صضشضة. (  الخـك : كىي ببلد كثضخة كاسعة، آخحة في شػؿ، مغ باب األنجلذ مع البحخ الذامي إلى مجيشة القدصش5)

ىػ(, عالع الكتب، 4)آكاـ السخجاف في ذكخ السجائغ السذيػرة في كل مكاف, إسحاؽ بغ الحدضغ السشجع )ت: ؽ 
 (.97, ص3معجع البمجاف, لضاقػت الحسػؼ, ج -112, ص1ىػ, ج 1408بضخكت, الصبعة: األكلى، 
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استجعاه أمضخه  (1)كربضعو فمسا كصل إلى آمج مغ االفاضل كباحث معيع. فخخج إلى ديار بكخ

اسكشجر باشا كصاحبو. فاستحدشو كأعجبو كعضشو معمسا لشفدو كأبشائو. ثع قمج السجرسة التي بشاىا 

 مغ كتبو:ك  (3)كفاتوفي البمجة السحبػرة فبلـز التجريذ كاالفادة حتى  (2)خدخك باشا 

 شخح الكافضة لمجامي في الشحػ.  -

 دار الكتب.حاشضة عمى رسالة لمقػشجي، في الببلغة في  -

 ااِلْخِتَرار كالحيل عمى نفحات االنذ الستاذه الجامى. -

 .(4)كمخقاة االدكار ِفي التَّاِريخ َفارسي 

 ـ(1520-000ق/962(5)-000إدريذ البجليدي)

الحائعي الرضت. : قائج, مؤرخ, حكضع. مغ فزبلء األكخاد إدريذ بغ حداـ الجيغ عمي البجلضدي

ككاف معخكفا ب"الحكضع". يشتدب إلى أكخاد ىكارؼ كىػ ابغ الرػفي حداـ الجيغ الحؼ يشتسي إلى 

                                                           

كىي بمضجة قجيسة حرضشة حدشة البشاء مغ  ( بسج األلف ككدخ السضع كفي آخخىا الجاؿ السيسمة، ىحه الشدبة الى آمج1)
-82, ص1. كىي أعطع مجف ديار بكخ كأجّميا قجرا كأشيخىا ذكخا. )األنداب لمدسعاني, جمغ ديار بكخ الجديخة

 (.  56, ص1معجع البمجاف, لضاقػت الحسػؼ, ج
ػاله )فخكخ بغ عبج السشاف الخكمي( كىي: عسارة عطضسة ججا تذتسل عمى (  أكصى بعسارتيا )خدخك باشا( م2)

جامع عطضع كمجرسة كتكضة كمصبخ كمحمتيا في غخبي الدمصانضة كجشػبي سخاؼ مشقار كشخقضيا. ككانت محمتيا 
ع ، كىي أكؿ جام951تعخؼ بسحمة البيائي كدخل بعسارتيا عجة أكقاؼ كمجارس كمداجج. ككاف انتياء بشائيا سشة 

كمجرسة كتكضة بشضت في أياـ الجكلة العثسانضة بحمب مغ قبل رجاليا عمى الشدق الخكمي كقضل:  لع يبق اآلف مغ ىحه 
العسارة سػػ جامعيا كمجرستيا.) نيخ الحىب في تاريخ حمب: كامل بغ حدضغ بغ دمحم بغ مرصفى البالي الحمبي، 

  (.93, ص2ىػ, ج 1419، 2ىػ(, دار القمع، حمب, ط1351الذيضخ بالغدؼ )ت: 
 (.420, ص1شاْشُكْبخؼ َزاَده, ج( )الذقائق الشعسانضة في عمساء الجكلة العثسانضة, 3)
 (. 32, ص4األعبلـ, لمدركمي, ج -588, ص1( )البغجادؼ, ىجاية العارفضغ, ج4)
مكتبة  ق( معجع السؤلفضغ,1408ق تقخيبا. )عسخ بغ رضا كحالة)ت:930(  ذكخ في معجع السؤلفضغ أف كفاتو 5)

 (.217, ص2بضخكت, دار التخاث العخبي, د.ت, ج–السثشى 
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(. (1), حاضخة ناحضة كخدستاف الذسالضة قخب بحضخة )كافشخيقة الذضخ ىسخ يديج. مغ مجيشة بجلضذ

ككاف متزمعا في المغتضغ الفارسضة كالعخبضة, كدخل السشاصب الحكػمضة أكؿ  أكسل دراستو في إيخاف

-1490ق/896األمخ مػضفًا تحت إمخة يعقػب بغ أكزكف حدغ سمصاف التخكساف مغ)ت:

ـ(. كلسا كتب الدمصاف بايديج الثاني يعمغ انترار رد عمضو البجلضدي فأعجبو رده كافتتغ 1491

البارع فاستجعاه إلى ببلط كصحبو في غدك ببلد فارس, كاستػلى عمى كخدستاف, كنرحو بأسمػبو 

أف يتخؾ لمقبائل الكخدية حكع نفديا بشفدو شخيصة أف يقجـ أمخاء تمظ القبائل الػالء لمجكلة العثسانضة. 

ألف بضت عغ الدبلشضغ الثسانضة األكؿ مغ آؿ 80كخمف البجلضدي تاريخا بالذعخ الفارسي في 

ثساف كعشػانو اؿ"ىذت بيذت" أؼ جشاف الثساف, كاف كاتبا فحًا ذك أسمػب رائع في المغات الثبلثة ع

العخبضة كالتخكضة كالفارسضة كلو األشعار كالقرائج الكثضخ, كصشف رسالة في الصاعػف كجػاز الفخار 

السبضغ" في  مشو كسساىا" إلباء عغ مػقع الػباء", كلو رسالة في الشفذ", كالحق الضقضغ في الحق

 .(2)ـ كفي ىحا العاـ أيزا تػفي الدمصاف سمضع1520ق/926الكبلـ. تػفي البجلضدي عاـ

  ـ(1527-1443ق=934-847: )عبج الغفار السخدكخي األكؿ

 أكؿ مغ سكغ في  ىػ الذضخ عبج الغفار ابغ السبل كػشاير ابغ الذضخ دمحم السخدكخى

ىو كراماف كخدستاف مغ السخدكخضة. كلج في مخكد ىو كراماف السعخفة ب)شار ىو كراماف( في سشة 

 ثساف مائة كسبع كأربعضغ ىجخيا. كتخبى عشج كالجه كاستػػ كصار مغ الشػابغ في أيامو.

                                                           

؛ صفّي 355, ص5(. )ياقػت الحسػؼ, معجع البمجاف, ج: بالشػف: قمعة بضغ خبلط كنػاحى تفمضذ)بجلضذ(  كاف1)
  (.1423, ص3, جمخاصج االشبلع عمى أسساء األمكشة كالبقاعالجيغ البغجادؼ، 

ق( معجع 1408؛ )عسخ بغ رضا كحالة)ت:161, ص1)الغدؼ, الكػاكب الدائخة بأعضاف السئة العاشخة, ج(  2)
؛ دمحم عمي الرػيخكي, معجع أعبلـ الكخد, 217, ص2بضخكت, دار التخاث العخبي, د.ت, ج–السؤلفضغ, مكتبة السثشى 

 (.92-91, ص1ج
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بسدافة ست ساعات  كبعج إكساؿ الجراسة انتقل مغ ىو كراماف إلى قخية)ده كاشضخاف( البعضجة مشيا

ـ(, كدفغ في مقبخة 1527 ق/934تقخيبا, فاستقاـ فضيا كدرس الصالبضغ, كارشج السدمسضغ, حتى )ت: 

 . (1)القخية, كخمف كلجا اسسو شسذ الجيغ

 ـ( 1563 - 1526ىػ =  971 - 932)الِحْرشي:

( الذافعّي: فاضل. نطع )ترخيف العدػ( كىػ ، الحركفيحرغ كضفاحدضغ بغ عمي الحرشي )ال

خ( نطسا في رحمة قاـ بيا  -سشة، كقخضو بعس العمساء. ككتب )مشازؿ السدافخ  أربعة عذخابغ 

 .(2)صفحة 196تاريخ(  632الى القدصشصضشضة. مشو ندخة بخصو في التضسػرية )

 ـ(.1574-1490ق/982-896أبػ الدعػد أفشجي )

مرصفى العسادؼ: كقج كلج في  أحسج ابغ الذضخ محضي الجيغأبػ الدعػد أفشجؼ كاسسو 

ـ( في قخية مغ القخػ القخيبة مغ األستانة, كجاء في االندضكمػبضجيا أنو 1491-1490ق/896سشة)

(. كبعج أف أتع دراستو ىشاؾ الـز العالع السذيػر)مؤيج )ديار بكخبل مغ آمج لع يكغ مغ العسادية

زادة( الحؼ أصبح صيخه فضسا بعج, كأخح عشو. كلقج تجرج في تجرجات التقجـ مبتجئًا مغ مشرب 

التجريذ كأصبح)ركـ ابمي قاضي عدكخؼ(, كبعج مخكر ثسانضة أعػاـ عمى ذلظ تػلى مشرب شضخ 

ـ( عمى عيج الدبلشضغ)ياكز الدمصاف سمضع(ك)سمضساف القانػني( 1527ق/952في سشة) اإلسبلـ 

سشة ككاف مغ العمساء البارزيغ ككاف لو حع كبضخ مغ الفقو  87ك)سمضع الثاني( بمغ مغ العسخ 

كالتفدضخ كاألدب العخبي كلقج ألف في التفدضخ كتابًا عشػانو" إرشاد العقل الدمضع إلى مدايا القخآف 

طضع, كأثخًا أخخ باسع" فتاكػ ابغ سعػد" كلو آثار أدبضة كشعخية أيزًا بالمغات التخكضة كالعخبضة الع

 كالفارسضة.

                                                           

 (.302, ص1ع كالجيغ, ج)عبج الكخيع دمحم السجرس, عمساؤنا في خجمة العم(  1)
 (.29, ص 1؛ د. دمحم عمي الرػيخكي, معجع أعبلـ الكخد, ج247, ص2(  )الدركمي, األعبلـ, ج2)
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كنذخ مجسػعة مغ القػانضغ التي سشيا الدمصاف سمضساف تحت عشػاف "قانػف نامة" كسسي احج 

 .(1)الذػارع الخئضدة في االستانة باسسو

 ـ(1573-000ق/982-000أبػ الفزل دمحم أفشجي)

ي: اشتغل بالتجريذ في بجلضدابغ القاضي عدكخ السذيػر بسػالنا إدريذ ال أبػ الفزل دمحم أفشجؼ 

مغشضدا, ثع عضغ قاضي شخابمذ الغخب بمضبضا, ثع أصبح دفتخ دارًا كاشتغل بيحه الػضضفة مجة ثبلث 

ـ(. 1574ق/982ة. ككاف كثضخ الخضخات, تػفي سشة )كثبلثضغ سشة, أقاـ بقضة حضاتو في االستان

أسذ جامعا كمجرسة باسسو في محمة شػبخانة, كاف فاضبًل كأديبًا, ألف" تخجسة تفدضخ حدضغ 

ي", ك"تاريخ عثساني", ك"قرز بجلضدكاعع", ك"تخجسة ذخضخة خػارزمذاه", كذيل تاريخ إدريذ 

الثبلث)فارسي كتخكي كعخبي(. كلو نطضخة  أنبضاء" كبعس الخسائل, كلو ديػاف إشعار في المغات

 . (2)لجيػاف حافع الذضخازؼ 

 ـ( 1605 - 000ىػ =  1014 - 909:)الُسَرشِّف

هللا بغ بجاية هللا بغ يػسف بغ يعقػب أبػ بكخ بغ ىجاية هللا السخيػاني  حدغ بغ الدضج ىجاية

الكػراني الكخدؼ: مغ فقياء الذافعضة كمؤرخضيع. لقب بالسرشف لكثخة ترانضفو. أقاـ مجة بالسجيشة 

ق, كدرس في الجامع 947السشػرة، ثع رجع إلى كخدستاف, ككاف مجرس مجرسة كابل اإليخانضة سشة 

ـ( 1557ق/965( ثسانضة عذخ سشة, كفضو ألف الػضػح شخح السحخر, كانتقل )خيػافاألحسخ في )م

                                                           

؛ العبلمة دمحم أمضغ زكي بظ, مذاىضخ الكخد ككخدستاف, في العيج 348, ص1(  )دائخة السعارؼ اإلسبلمضة, ج1)
 (.37, ص1بلـ الكخد, جد. دمحم عمي الرػيخكي, معجع أع؛ 76-74, ص1اإلسبلمي, ج

؛ د. دمحم عمي الرػيخكي, معجع 78-77, ص1)العبلمة دمحم أمضغ زكي بظ, مذاىضخ الكخد ككخدستاف, ج(  2)
 (.39, ص1أعبلـ الكخد, ج
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(. (2))مخيػاف ـ(. في1605-ق1014( كبيا تػفي سشة )(1)إلى قخية )كشكضغ(, كمشيا إلى )چػر

كلجه السشبل عبج الكخيع ككانت مشدلتو الجيشضة كبضخة كيعج مغ األكلضاء كمسغ أخح عشو كعمضو تخخج 

 شضخ السشبل إبخاىضع مغ كتبو:

 الػضػح: شخح السحخر لئلماـ الخافعي في فقو الذافعي, أربع مجمجات.-1

 ـ(.1937ق =1356شبقات الذافعضة, شبعت في بغجاد سشة )-2

 سخاج الصخيق: في الترػؼ بالفارسضة. -3

 في الترػؼ بالفارسضة. رياض الخمػد:-4 

 أفتات: مشطػمة في األدعضة بالفارسضة-5 

 . (3)رسالة الػضع -6

 رسػؿ ككاؿ الدػرجي

, تعمع مغ الخسػؿ الحكي, لو حاشضة عمى حاشضة حدغ زيبارؼ عمى رسالة رسػؿ بغ ككاؿ الدػرجي

الػضع, كحاشضة الذضخانذي عمى رسالة الػضع, كتب حاشضة مضخزاجاف 

ـ(, 1613 ق/1022ـ( كرسالة)اثبات الػاجب( فضيا أيزا سشة )1612ق/1021(سشة)(4)في)ىضداف

                                                           

الكتاب العديدؼ,  ُجػُر: مجيشة بفارس كىي مجيشة ندىة شضبة، كالعجع تدسضيا كػر، ككػر اسع القبخ بالفارسضة.)(  1)
  (.181, ص2؛ ياقػت الحسػؼ, معجع البمجاف, ج126, ص1السدالظ كالسسالظ, جالعديدؼ أك 

, كىي مجيشة إيخانضة تقع في القدع السخكدؼ مغ مقاشعة مخيػاف في محافطة كخدستاف. : مجيشة في إيخاف(  مخيػاف2)
شخز. عجد  91664كاف يدكغ مخيػاف  2006حدب إحراءات السخكد الخسسي لئلحراءات اإليخانضة في 

 (.)مغ كيكضبضجيا، السػسػعة الحخة االنتخنضت(.ٕٔٔٓ) ٬ٗٙٗٓٔٔالدكاف: 
؛ شاىخ مبل عبج 28, ص1؛ د. دمحم عمي الرػيخكي, معجع أعبلـ الكخد, ج71, ص2)الدركمي, األعبلـ, ج(  3)

 (.228-227, ص1هللا البحخكي, حضاة األمجاد, ج
: بمجة قخب أسعخد في تخكضا, كقخية قجيسة بيا آثار تابعة في كخدستاف العخاؽ تعضر في ضػاحضيا العذائخ (  ىضداف4)

؛ شاىخ مبل عبج 189, ص1ـ, ج1960الدػرجضة.) أنػر السائي, األكخاد في بيجيشاف, مصبعة الحراف, مػصل, 
 (.228-227, ص1هللا البحخكي, حضاة األمجاد, ج
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كندخة أخخػ في قخية)سضشاف( كعمضيا حػاش لشفدو, ككتب شخح تمظ الخسالة في مجرسة األخبلص 

 (.( 1)ـ1616ق/1025(سشة)في )بجلضذ

 عبج الكخيع ابغ السرشف

العبلمة الفيامة نادرة العرخ الدضج السبل عبج الكخيع ابغ مػالنا الدضج حدغ السكشى بأبي بكخ 

 السذيػر بالسرشف الجػرؼ البضخخزخػ.

مغ أعساؿ سششجج, كنذأ في بضت الدضادة كالدعادة كالعمع كالفزل.  كلج في قخية جػر بشاحضة مخيػاف

العمع عغ كالجه الساجج, ثع رحل إلى الفاضل السبل أحسج السجمى. كمجل: عمى كزف صخد قبضمة أخح 

مغ األكخاد قالو بعزيع. كقاؿ أخخ: أنو ندبة إلى)مجبلف( اسع قخية. كىػ تمسضح السبل حبضب هللا 

 السذيػر بسضخزا جاف الذضخازؼ, كىػ تمسضح جساؿ محسػد الذضخازؼ تمسضح جبلؿ الجكاني. 

عشج السبل أحسج السجمي رسالة إثبات الػاجب, كشخح حكسة العضغ كشخح مخترخ ابغ الحاجب  قخأ

 لمقاضي عزج الجيغ.

ثع عاد إلى جػر كأبػه مػجػد, كأقاـ عمى بق العمع كنذخه, كلو مغ الترانضف تفدضخ القخآف كصل 

 فضو إلى سػرة الشحل في ثبلث مجمجات. ككتاب في السػاعع.

 ػرة, ككانت كفاتو سشة خسدضغ بعج األلف رحسو هللا.نديل السجيشة السش

كتػاتخ أنو تػفي في قخية جػر, كدفغ بجػار كالجه مػالنا أبي بكخ السرشف رحسيسا هللا كشاب 

 ثخاىسا.

( في تخكضا, كسا سسعت أنو ألف كيحكخ صاحب الكتاب بقػلو: سسعت أنو سافخ إلى بمجة )كاف

 .(1)كبقى في كششو حتى تػفاه هللا تعالى إلى مخيػاف تفدضخه ىشاؾ, ثع رجع

                                                           

, 1؛ شاىخ مبل عبج هللا البحخكي, حضاة األمجاد, ج189, ص1األكخاد في بيجيشاف, ج سائي, )أنػر ال(  1)
 (.228-227ص
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 الفرل األكؿ: 

 في الشحػ التأليف

بجأت حخكة التألضف بعج الشرف األكؿ مغ القخف الثاني اليجخؼ، كاف في البجاية عسل التألضف 

العمساء كجج ما ألف الشحػؼ قمضبل كلكغ كمسا مخ الدماف ازدادت السؤلفات الشحػية حتى بعس مغ 

في الشحػ كافضا كتػجو إلى كتابة الذخكح عمى الكتب السػجػدة في زمانيع. بعج فتخة مغ الدماف 

ضيخ االحتضاج إلى تألضف الحػاشي عمى الذخكح ككثخ ىحا العسل بحضث كتبت عذخات مغ الحػاش 

ثساني كمغ الحػاشي التي عمى كثضخ مغ الكتب الشحػية. إنشا نخػ الحػاشي بمغت قستيا في العيج الع

ألفت في ىحه الفتخة ىحه الحاشضة التي نجرس كنبحث عشيا. كمغ الججيخ ىشا بالحكخ بعج ضيػر 

الحػاشي في البضئات العمسضة نذخت كتب تعمضسضة حجيثة في عمع الشحػ ثع بجأت حخكة تحقضق التخاث 

 .(2)اإلسبلمي كالعخبي كالسضسا في عمـػ المغة كمشيا عمع الشحػ

 حت ىحا العشػاف نخيج أف نحجث عغ تألضف كتب الشحػ بذكل عسػمي.ت

                                                           

؛ عبج الكخيع دمحم السجرس, عمساؤنا في خجمة 441-440, ص1)د. دمحم عمي الرػيخكي, معجع أعبلـ الكخد, ج (1)
 ؛ (.319 -318, ص 1العمع كالجيغ, ج

, نذأة الشحػ كتاريخ أشيخ الشحاة, تحقضق, أبي دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ ( )الذضخ دمحم الصشصاكؼ رحسو هللا2)
؛ سعضج بغ دمحم بغ أحسج األفغاني 233, ص1ىػ, ج1426-ـ2005, 1إسساعضل, مكتبة إحضاء التخاث اإلسبلمي, ط

محسػد فيسى  ؛ عمع المغة العخبضة: د.181, ص1ىػ(, مغ تاريخ الشحػ العخبي, مكتبة الفبلح, د.ت, ج1417)ت: 
 (. 94ص ,1د.ت,ج حجازػ, دار غخيب لمصباعة كالشذخ كالتػزيع,
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 السبحث األكؿ: الستػف, كالذخكح كالحػاشي في عمع الشحػ 

ْتُغ: بالفتح كسكػف السثشاة الفػقانضة ىػ المفع. ُىَػ ِفي َمْتِغ الِكتاِب كَحػاشضِو كُمُتػِف الُكُتِب. كالستغ الس

ُخه، َكاْلَجْسُع ُمُتػف كِمَتاٌف َما يتقـػ ِبِو معشى الَحِجيث. كقضل: اْلَسْتغ: ِمْغ ُكلِّ َشْيٍء: َما َصُمَب َضيْ 

َشج مغ اْلَكبَلـ  .(1)الّطْيخ، َكَما َيْشَتِيي ِإَلْضِو الدَّ

 ف:ػ الست

أقجـ الكتب السػسػعضة في الشحػ العخبي، كالحؼ اتخح أساسا لسغ كلضو مغ دراسات  كتاب سضبػيو 

نحػية. كقج تعجدت مجارس الشحػ كمحاىبو في الببلد العخبضة كاإلسبلمضة السختمفة كفي العرػر 

 السختمفة في العخاؽ كمرخ، كشساؿ إفخيقضا، كاألنجلذ...

كضيخت الذخكح عمى ىحه الستػف، كالحػاشي عمى الذخكح ككثخت الستػف الشحػية الشثخية، كالذعخية 

. ككانت ضاىخة تألضف الستػف (2)حتى قضل إنو لع يشزج عمع مغ العمػـ العخبضة كسا نزج الشحػ

                                                           

، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر األنرارؼ الخكيفعى اإلفخيقى )الستػفى: 1) دمحم  لداف العخب,ىػ(, 711( )دمحم بغ مكـخ
؛  عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ 398, ص13ج , ـ1997, 2العبضجؼ, دار إحضاء التخاث, بضخكت, ط

،ق(، 911الدضػشي )ت:  تحقق: أ. د دمحم إبخاىضع عبادة، مكتبة اآلداب ؛  معجع مقاليج العمـػ في الحجكد كالخسـػ
؛ أبػ أيػب بغ مػسى الحدضشي القخيسي الكفػؼ، أبػ البقاء 44, ص1ـ, ج 2004ىػ ؛ 1424، 1القاىخة / مرخ، ط

, تحقضق: عجناف دركير، مشذػرات كازرة الكميات معجع في السرصمحات كالفخكؽ المغػيةق(, 1094: الحشفي )ت
؛ دمحم بغ عمي بغ محّسج صابخ الفاركقي الحشفي التيانػؼ )ت: بعج 874, ص1ـ,  ج1975, 2الثقافة ، دمذق, ط

, تقجيع كإشخاؼ كمخاجعة: د. رف1158 تحقضق: د. عمي , ضق العجعىػ( مػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف كالعمـػ
مكتبة لبشاف , التخجسة األجشبضة: د. جػرج زيشاني, نقل الشز الفارسي إلى العخبضة: د. عبج هللا الخالجؼ, دحخكج

 (.  146, ص36تاج العخكس, لمدبضجؼ, ج -1446, ص2ـ. ج1996, 1ط, بضخكت –ناشخكف 
 (.263, ص1ـ, ج1997القاىخة   -,2ط(  )عمع المغة مقجمة لمقارغ العخبي, دار الفكخ العخبي, 2)
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الشحػية مػازية التجاه تألضف الكتب التعمضسضة كالسشطػمات كأريج أف أذكخ بعس الستػف القجيسة 

 قجـ لراحب الستغ. كالسذيػرة في الشحػ كرقستيا حدب األ

بغ أحسج بغ عسخك بغ تسضع الفخاىضجؼ البرخؼ )ت:  أبػ عبج الخحسغ الخمضل الجسل في الشحػ: -1

 ـ(.786ق/170

)ت:  عسخك بغ عثساف بغ قشبخ الحارثي بالػالء، أبػ بذخ، السمقب سضبػيو الكتاب: -2

 مػ(.796ق/180

دمحم بغ يديج بغ عبج األكبخ الثسالى األزدؼ، أبػ العباس، السعخكؼ بالسبخد )ت:  السقتزب: -3

 ـ(.898ق/285

أبػ بكخ دمحم بغ الدخؼ بغ سيل الشحػؼ السعخكؼ بابغ الدخاج )ت:  األصػؿ في الشحػ: -4

 ـ(.928ق/316

اس أحسج بغ دمحم بغ إسساعضل بغ يػنذ السخادؼ  عسجة الكتاب: -5 الشحػؼ )ت: أبػ جعفخ الشَّحَّ

 مػ(.949ق/338

 ـ(.991 ق/381دمحم بغ عبج هللا بغ العباس، أبػ الحدغ، ابغ الػراؽ )ت:  عمل الشحػ: -6

 عجد مغ   الكتب مشيا 

: أبػ القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج، الدمخذخؼ جار هللا )ت: السفرل في صشعة اإلعخاب -7

 ـ(.1143ق/538

: البرخيضغ كالكػفضضغ: عبج الخحسغ بغ دمحم بغ الشحػييغاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ  -8

 ـ(.1181ق/577عبضج هللا األنرارؼ، أبػ البخكات، كساؿ الجيغ األنبارؼ )ت: 

َييمي -9 : أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ أحسج الديضمي )ت: نتائج الفكخ في الشَّحػ لمدُّ

 مػ(.1185ق/581
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: عضدى بغ عبج العديد بغ َيَمْمَبْخت الجدكلي البخبخؼ السخاكذي، ػالسقجمة الجدكلية في الشح -10

 مػ(.1210ق/607أبػ مػسى )ت: 

المباب في عمل البشاء كاإلعخاب, ك مدائل خبلفية في الشحػ, ك التبييغ عغ محاىب -11

محب : أبػ البقاء عبج هللا بغ الحدضغ بغ عبج هللا العكبخؼ البغجادؼ الشحػييغ البرخييغ كالكػفييغ

 مػ(.1219ق/616الجيغ )ت: 

,  : ابغ الحاجب الكخدؼ جساؿ الجيغ بغ الكافية في عمع الشحػ, ك أمالي ابغ الحاجب -12

 مػ(1248ق/ 646عثساف بغ عسخ بغ أبي بكخ السرخؼ اإلسشػؼ السالكي )تػفي: 

: دمحم بغ ، في الشحػألفية ابغ مالظ, ك تدييل الفػائج كتكسيل السقاصج, ك الكافية الذافية -13

 مػ(. 1273ق/672عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجضاني، أبػ عبج هللا، جساؿ الجيغ )ت: 

كـ، دمحم بغ دمحم بغ داكد الرشياجي، أبػ عبج هللا )ت: متغ اآلجخكمية-14 : ابغ آُجخُّ

 مػ(.1323ق/723

 بغ عمّي : أبػ دمحم بجر الجيغ حدغ بغ قاسع بغ عبج هللاالجشى الجاني في حخكؼ السعاني -15

 ـ(.1348ق/749السخادؼ السرخؼ السالكي )ت: 

اعتخاض الذخط عمى الذخط, ك السدائل الدفخية في الشحػ, ك متغ , ك متغ شحكر الحىب -16

: عبج هللا بغ قصخ الشجى كبل الرجى, ك مغشي المبيب عغ كتب األعاريب, ك قػاعج األعخاب

 ـ(.1359ق/761يػسف بغ أحسج جساؿ الجيغ، ابغ ىذاـ )ت: 

  الذخكح
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ْخح: مرجر يقاؿ شخح الكبلـ، كقج ُجسع عمى الذخكح كقضل اْلَكْذُف َتُقػُؿ: َشَخَح اْلَغاِمَس َأْؼ  الذَّ

َخُه َكَباُبُو َقَصَع كقضل: َبضشو كاكضحو َكَشخحو كنػره.  (1)َفدَّ

ألفت مػجدة كقج أدت الرضاغة السخكدة ليحه الكتب الشحػية إلى ضخكرة شخحيا كي نفيع، ككأنيا 

بخاعة السرشف، فإنو بقػتو العمسضة  أحجىا ألمػر ثبلثة:إنسا احتضج إلى الذخكح ك  لكي تحفع حفًطا،

يجسع السعاني الجقضقة في المفع الػجضد، فخبسا عدخ فيع مخاده فقرج بالذخكح ضيػر تمظ السعاني 

 ثانيياخح غضخه لو. كالجقضقة؛ كمغ ىاىشا كاف شخح بعس األئسة لترشضفو أدّؿ عمى السخاد مغ ش

إغفالو بعس متّسسات السدألة أك شخكشيا اعتسادا عمى كضػحيا، أك ألنيا مغ عمع آخخ، فضحتاج 

احتساؿ المفع لسعاف مختمفة كسا في السجاز كاالشتخاؾ  ثالثياالذارح لبضاف الستخكؾ كمخاتبو. ك

ج يقع في الترانضف ما ال كداللة االلتداـ، فضحتاج الذارح إلى بضاف غخض السرّشف كتخجضحو، كق

يخمػ عشو بذخ مغ الّديػ كالغمط، أك تكخار الذيء، أك ححؼ السيّع، كغضخ ذلظ، فضحتاج الذارح 

 . (2)لمتشبضو عمى ذلظ

مػ(، متشضو التعمضسضضغ: "الكافضة" في الشحػ 1248ق/646كبعج أف ألف ابغ الحاجب، )ت: 

ضغ بالتفرضل كالتعمضق فألفت عمى كل مشيسا ك"الذافضة" في الرخؼ بجأ الذخاح في تشاكؿ الكتاب

الكافضة كالذافضة شخح الخضي  عذخات الذخكح العخبضة كقمضل مشيا بالتخكضة. كأشيخ شخكح

                                                           

،  تحقق: د حدضغ 573( )نذػاف بغ سعضج الحسضخػ الضسشي )ت: 1) ىػ(: شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ
د يػسف دمحم عبج هللا، دار الفكخ السعاصخ )بضخكت ؛ لبشاف(، دار  -مصيخ بغ عمي اإلرياني  -بغ عبج هللا العسخؼ 

غ الجيغ بغ عبج القادر الحشفي الخازؼ )ت: ؛ زي3411, ص6ـ, ج1999ىػ ؛  1420، 1سػرية، ط –الفكخ دمذق 
، 5صضجا، ط –الجار الشسػذجضة، بضخكت  -ق(: مختار الرحاح، تحقق: يػسف الذضخ دمحم، السكتبة العرخية 666

ىػ(, األلفاظ 672؛ دمحم بغ عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجضاني، جساؿ الجيغ )ت: 163, ص1ـ, ج1999ىػ ؛1420
 189, ص1ق, ج1411، 1بضخكت, ط –السؤتمفة: تحقضق: د. دمحم حدغ عػاد, : دار الجضل السختمفة في السعاني 

 .) 
, ج2)  (.32, ص1( )التيانػؼ, مػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف كالعمـػ
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ـ(، عمضيا. كىشاؾ محاكالت كثضخة لمتعمضق عمى شخح اإلستخاباذؼ 1289ق/688اإلستخاباذؼ، )ت:

لعبج القادر البغجادؼ، )ت:  عمى الكافضة كإيزاح شػاىجه، أشيخىا كتاب "خدانة األدب"

 ـ(ػ.1682ق/1093

ـ(ػ، في التألضف السػسػعي في الشحػ بعجة مؤلفات ضخسة 1505ق/911كشارؾ الدضػشي، )ت: 

ضع فضيا آراء الدابقضغ عمضو. فالدضػشي في كل كتبو عالع عمى شخيقة الجسع كالتألضف، كاف يجسع 

ف فضو كتاًبا ضخًسا. كمغ أشيخ جيػده في ما أمامو في الكتب السختمفة حػؿ مػضػع كاحج، فضؤل

الشحػ كتاب: ىسع اليػامع، كقج ألف الدضػشي متًشا صغضًخا ىػ جسع الجػامع، ثع شخحو بكتاب 

 .(1) مػسػعي ىػ "ىسع اليػامع"

   التي تتعمق بالمغة العخبضة عامة كخاصة الشحػ كالرخؼ. أىع الذخكحكنحكخ بعس  

يػسف بغ أبي سعضج الحدغ بغ عبج هللا بغ السخزباف أبػ دمحم الدضخافي : شخح أبيات سيبػيو -1

 مػ(.990ق/385)ت: 

 ـ(.1050ق/442: أبػ القاسع عسخ بغ ثابت الثسانضشي )ت: شخح الترخيف -2

ألبي جعفخ  ،«التفاحة في الشحػ»شخح عمى متغ إيشاس الشاس بتفاحة أبي جعفخ الشحاس:)كىػ 

 الشحاس(.

: يعضر بغ عمي بغ يعضر ابغ أبي الدخايا دمحم بغ عمي، أبػ البقاء، السفرل لمدمخذخي شخح  -3

 مػ(.1245ق/643مػفق الجيغ األسجؼ السػصمي، السعخكؼ بابغ يعضر كبابغ الرانع )ت: 

دمحم بغ عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجضاني، شخح تدييل الفػائج :  شخح الكافية الذافية, ك -4

 .مػ(1273ق/672جساؿ الجيغ )ت:  أبػ عبج هللا،
                                                           

؛  د. 293, ص1ـ, ج2003, 8( ) د أحسج مختار عبج الحسضج عسخ, البحث المغػؼ عشج العخب, عالع الكتب, ط1)
 (93, 92, ص1عمع المغة العخبضة, دار غخيب لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, جمحسػد فيسى حجازػ, 
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لمعالع الجمضل عبج القادر البغجادؼ صاحب خدانة شخح شافية ابغ الحاجب, مع شخح شػاىجه  -5

مغ اليجخة: دمحم بغ الحدغ الخضي اإلستخاباذؼ، نجع الجيغ )ت:  1093األدب الستػفي عاـ 

 ـ(.1287ق/686

أبي بكخ الجحامي، أبػ عبج هللا، شسذ  : دمحم بغ حدغ بغ ِسباع بغالمسحة في شخح السمحة -6

 مػ(.1320ق/720الجيغ، السعخكؼ بابغ الرائغ )ت: 

: أبػ دمحم بجر الجيغ حدغ بغ قاسع بغ عبج تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ -7

 .ـ(1348ق/749هللا بغ عمّي السخادؼ السرخؼ السالكي )ت : 

عبج هللا بغ خب, ك شخح قصخ الشجى كبل الرجى: شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ الع -8 

 مػ(.1359ق/761يػسف بغ أحسج بغ عبج هللا ابغ يػسف، أبػ دمحم، جساؿ الجيغ، ابغ ىذاـ )ت: 

: ابغ عقضل ، عبج هللا بغ عبج الخحسغ العقضمي اليسجاني شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ -9

 مػ(.1367ق/769السرخؼ )ت : 

: عمي بغ دمحم بغ عضدى، أبػ الحدغ، نػر الجيغ عمى ألفية ابغ مالظ شخح األشسػني -10

 ـ(.1494ق/900اأُلْشُسػني الذافعي )ت: 

: شخح األزىخية, ك شخح الترخيح عمى التػضيح أك الترخيح بسزسػف التػضيح في الشحػ -11

ف يعخؼ بالػقاد خالج بغ عبج هللا بغ أبي بكخ بغ دمحم الجخجاكّؼ األزىخؼ، زيغ الجيغ السرخؼ، ككا

 ـ(.1499ق/905)ت: 

عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ الدضػشي )ت: ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع:  -12

 ـ(.1505ق/911

)نطع اآلجخكمضة لسحسج بغ أبَّ القبلكؼ الذشقضصي(,  فتح رب البخية في شخح نطع اآلجخكمية -16

 .)مؤلف الذخح(: أحسج بغ عسخ بغ مداعج الحازمي
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 الحػاشي:

عبارة عغ أشخاؼ الكتاب، كالحاشضة عمى الكتاب: إيزاح شخحو .. ثع صار عبارة عسا الحاشية: 

  (1) يكتب فضيا، كما يجخد مشيا بالقػؿ، فضجكف تجكيشًا مدتقبًل.

ـِ الَِّحؼ اَل ُيَعَتَسُج َعَمْضوِ    .(2)كقضل: الَحْذُػ: َفْزُل الَكبل

 :أىع الحػاشي

 849يخّجح أنيا شخح شياب الجيغ أحسج بغ عسخ اليشجؼ )ت:  : الحاشية اليشجية -1

ـ( لكافضة جساؿ الجيغ أبي عسخك عثساف بغ عسخ السعخكؼ بابغ الحاجب )ت: 1445ق/

ـ( في الشحػ كىحا مػضػع بحثشا حاشضة اإلماـ البخقمعي عمى شخح اليشجؼ. كعمى 1248ق/646

 . (3)ـ( 1496ق/902ىحا الذخح حاشضة لمصف هللا التػقاتي )ت: 

يعتقج بأنو اليادية إلى حل الكافضة لعبج هللا بغ عمي دمحم السعخكؼ بفمظ اليادية حاشية الكافية:  -2

العمى التبخيدؼ )مجيػؿ( كىػ شخح مخترخ لمكافضة في الشحػ لجساؿ الجيغ أبي عسخك عثساف بغ 

ي بغ دمحم الداكجي ىػ(. كقج أىجاه مؤلفو إلى الػزيخ حاج 646عسخ السعخكؼ بابغ الحاجب )ت:

 .(4)ـ(ػ1300ق/ 700حػالي سشة )

                                                           

, 1حامج صادؽ قشضبي معجع لغة الفقياء,  ج -؛ دمحم ركاس قمعجي 623(  )حاجي خمضفة, كذف الطشػف, ج, ص1)
 (.172ص

ؼ, تاج ؛ الدبضج90, ص5ىػ(تيحيب المغة, ج370(  )دمحم بغ أحسج بغ األزىخؼ اليخكؼ، أبػ مشرػر )ت: 2)
  (.431, ص37العخكس مغ جػاىخ القامػس, ج

 (.1370, ص، 2(  )حاجي خمضفة, كذف الطشػف, ج3)
 (1370, ص2(  )حاجي خمضفة, كذف الطشػف, ج4)
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عمى التديضل البغ مالظ كىي السدساة "تعمضق الفخائج عمى تديضل الفػائج"  حاشية الجماميشى -3

 (1)مخصػط.

عمى شخح األشسػنى أللفضة ابغ مالظ: أبػ العخفاف دمحم بغ عمي الرباف  حاشية الرباف -4

 ـ. 1997-ىػ  1417, 1لبشاف, ط-ىػ(، دار الكتب العمسضة بضخكت1206الذافعي )ت: 

: عبج هللا بغ َبّخؼ بغ عبج الجبار السقجسي بحاشية ابغ بخي في التعخيب كالسعخب السعخكؼ  -5

مػ( تحقق: د. إبخاىضع الدامخائي, 1186ق/582الػحر )ت:  األصل السرخؼ، أبػ دمحم، ابغ أبي

 بضخكت. –مؤسدة الخسالة 

: عبج الخحسغ بغ دمحم بغ قاسع العاصسي الحشبمي الشججؼ )ت: حاشية اآلجخكمية -6

 ـ(.1972ق/1392

.كىػ: محسَّج بغ محسَّج بغ أحسج بغ عبج القادر  حاشية األميخ عمى شحكر الحىب البغ ىذاـ -7 

العديد الدشباكػ، شسذ الجيغ األزىخػ السعخكؼ باألمضخ عالع بالعخبضة، كمغ فقياء  بغ عبج

السالكضة. كلج بشاحضة سشبػ بسرخ كتعمع في األزىخ. كقج اشتيخ باألمضخ ألف ججه أحسج كانت لو 

ـ(. كأكثخ كتبو حػاشى كشخكح أشيخىا 1816ق/1232ِإمخة في الرعضج، كأصمو مغ السغخب. )ت:

" البغ ىذاـ حاشية عمى مغشى المبيب" في الشحػ البغ ىذاـ ك"شخح شحكر الحىبحاشية عمى "

 حاشية السعخب لمجػاليقي.

)شبع دار ِإحضاء الكتب العخبضة، حاشية الخزخي عمى شخح ابغ عقيل أللفية ابغ مالظ  -8

 ـ ػ(. 1937ق/ 1356عضدى البابى الحمبى) 

                                                           

ىػ(, الَسَصاِلُع 1291( )نرخ )أبػ الػفاء( ابغ الذضخ نرخ يػنذ الػفائي اليػريشي األحسجؼ, الذافعّي )ت: 1)
السرخيَِّة في األُصػؿ الَخصضَِّة : تحقضق كتعمضق: الجكتػر شو عبج السقرػد, مكتبة الدشة، القاىخة, الشَّرخية لمَسَصاِبِع 

 (.325, ص1ـ, ج2005 -ىػ  1426، 1ط
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"حاشية عمى شخح ابغ عقيل لؤللفية"، في الشحػ "كحاشية عمى شخح قصخ الشجى البغ ىذاـ"  -9

أحسج بغ أحسج بغ محسَّج الدجاعى البجراكػ األزىخػ، فقضو شافعى مرخػ، ندبتو في الشحػ أيًزا. 

ترانضف كثضخة كميا شخكح ك  ـ(، كلو1782ق/1197ِإلى الدجاعضة مغ الغخبضة بسرخ، )ت: 

 سائل كمتػف مشطػمة في عمػـ الجيغ كاألدب كالترػؼ كالسشصق كالفمظ. حػاشي كر 

: لسؤلف مجيػؿ قاؿ أنو مخترخ مزبػط في الشحػ جسعت فضو حاشية الكافية ىجاية الشحػ -10

ـ(. كيحكخ بخككمساف أنو تيحيب 1248ق/ 646ميسات الشحػ عمى تختضب الكافضة البغ الحاجب )

, لسػلػؼ سخاج الجيغ األكدىي 557, ص 1و يشدب في رامطػر جلمكافضة كمؤّلفة مجيػؿ، إال ان

. بخككمساف، ج 2024الحؼ أّلف كتاب مضداف الرخؼ. معجع السصبػعات العخبضة كالسعّخبة، ص 

 .326، ص 5

 السبحث الثاني: نسػذجاف لمستػف كالذخكح

 الستػف كالذخكح كسا ذكخنا في الرفحات الدابقة َكثضخة في الشحػ ججا ....

يج أف نحكخ ىشا نسػذجضغ مغ الستػف كالذخكح ك ىسا متغ الكافضة البغ حاجب  كشخحيا لميشجؼ، كنخ 

 كاحج مغ ىحيغ الكتابضغ متغ كآخخ شخح لحاشضصة البخقمعي 

 السصمب األكؿ: ابغ الحاجب ككتابو الكافية  

 ـ(.1249 - 1174ىػ =  646 - 570) ابغ الحاجب:



48 
 

. كاف الجيغ بغ الحاجب(2)أبػ عسخك جساؿ(1)ذ الّجكيشيىػ عثساف بغ عسخ بغ أبي بكخ بغ يػن

كالجه حاجبًا لؤلمضخ عد الجيغ مػسظ الربلحي، كمغ ىشا جاءت كشضتو. كىػ كخدؼ األصل. كلج 

ىػ( كمغ ثع انتقل بو أبػه إلى القاىخة كىػ ال يداؿ صغضخًا،  570بأسشا مغ صعضج مرخ أكاخخ عاـ )

كسسع الغدنػؼ  (3)كفضيا حفع القخآف كدرس العمػـ السترمة بو. فقخأ عمع القخاءة عمى الذاشبي 

ْيِغ الَقاِسِع اْبِغ َعَداِكَخ، (4)الحجيث عغ َأِبي الَقاِسِع الُبْػِصْضِخّؼ  َكِإْسَساِعْضل بغ َياِسْضَغ، َكَبَياء الجِّ

 . (1)َكَفاِشَسَة ِبْشت َسْعِج الَخْضِخ، كأخح الفقو عغ أبي الحدغ األبضارؼ 
                                                           

( ندبو إلى دكيغ. َدِكيُغ: بفتح أكلو، ككدخ ثانضو، كياء مثشاة مغ تحت ساكشة، كآخخه نػف: بمجة مغ نػاحي أّراف 1)
, 2بقخب مغ تفمضذ، مشيا ممػؾ الذاـ بشػ أيػب. انطخ:) ياقػت الحسػؼ, معجع البمجاف, ج في آخخ حجكد أذربضجاف

  (.544, ص2, جمخاصج االشبلع عمى أسساء األمكشة كالبقاع؛ صفّي الجيغ البغجادؼ, 491ص
كأنباء ىػ(, كفضات األعضاف 681( انطخ: )أبػ العباس شسذ الجيغ أحسج ابغ خمكاف البخمكي اإلربمي )الستػفى: 2)

؛ شسذ الجيغ أبػ 248, ص3, ج1900، 0بضخكت, الصبعة:  –أبشاء الدماف, تحقضق: إحداف عباس, دار صادر 
ىػ(, سضخ أعبلـ الشببلء: تحقضق, مجسػعة مغ 748عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي )ت : 
؛ الدركمي, 264, ص23ـ, ج 1985ىػ /  1405، 3السحققضغ بإشخاؼ الذضخ شعضب األرناؤكط, مؤسدة الخسالة, ط

 ( 211, ص 4األعبلـ: ج
بغ فضخة ,  بكدخ الفاء كبعجىا ياء مثشاة تحتضة ساكشة ثع راء مذجدة مزسػمة  (  كاإلماـ الذاشبي ىػ أبػ القاسع3)

أحسج األنجلدي الخعضشي الزخيخ. كلج في بعجىا ىاء كمعشاىا بمغة عجع األنجلذ الججيج. الذاشبي: بغ خمف بغ 
ق( بذاشبة, ىي قخية مغ قخػ األنجلذ.) إكساؿ اإلكساؿ )تكسمة لكتاب اإلكساؿ البغ ماكػال( :  538آخخ )سشة: 

ىػ( تحقضق: 629دمحم بغ عبج الغشي بغ أبي بكخ بغ شجاع، أبػ بكخ، معضغ الجيغ، ابغ نقصة الحشبمي البغجادؼ )ت: 
الػافي في شخح  -522, ص4ق, ج1410، 1مكة السكخمة, ط -ج ريب الشبي, جامعة أـ القخػ د. عبج القضـػ عب

ىػ(, مكتبة الدػادؼ لمتػزيع, 1403الذاشبضة في القخاءات الدبع : عبج الفتاح بغ عبج الغشي بغ دمحم القاضي )ت: 
 (. 3, ص1ـ, ج1992 -ىػ  1412، 4ط
 (ـ 1201 - 1112ق /  598 - 506( الُبػصضخؼ: )4)

اَف ىبة هللا بغ َعمّي بغ َثابت اأْلْنَراِرّؼ الخدرجي َأِمضغ الّجيغ َأُبػ اْلَقاِسع َكَأُبػ اْلَكـخ البػصضخؼ كُيجعى سّضج اأْلَىل كَ 
ْسَشاد َكلع يكغ ِفي آخخ عرخه  د بيا َكأْلحق األصاغخ باألكابخ ِفي ُعمّػ اإْلِ ِفي أديبًا َكاتبا َلو سساعات عالضة َكِرَكاَية َتَفخَّ

)صبلح َدَرَجتو مثمو, كُكِلَج َأُبػ اْلَقاِسع سشة ِسّت َكَخْسدِسائة َكُتػفِّي سشة َثَساف َكِتْدعضغ َكَخْسدِسائة َكدفغ بدفح السَقصَّع
تحقق: أحسج األرناؤكط كتخكي مرصفى،  الػافي بالػفيات,ق(، 764الجيغ خمضل بغ أيبظ بغ عبج هللا الرفجؼ )ت: 

  (.75, ص8؛ األعبلـ, لمدركمي, ج179, ص37ـ, ج2000ىػ؛ 1420خكت، بض –دار إحضاء التخاث 
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اؿ حتى ضخب بو السثل. كقج بخع فضسا ، كالـز االشتغ(2)كدخل دمذق فدسع مغ القاسع بغ عداكخ

العخبضة فإنو بخز في  درسو كأتقشو غاية اإلتقاف كالسضسا األصػؿ كالعخبضة. ككاف األغمب عمضو عمع

الشحػ حتى صار مغ كبار رجالو. كتكخر دخػؿ ابغ الحاجب دمذق لبلستفادة حضشًا كلمتجريذ بيا 

اـ بيا مجرسًا لجسيػر مغ الجارسضغ في عمسي ـ(، إذ أق1220ق/617أحضانًا. كآخخ ما دخميا سشة )

 القخاءات كالعخبضة، كقج انتفع بو كثضخ مغ الشاس.

في إنكاره عمى الرالح إسساعضل  (3)ثع إف ابغ الحاجب دافع عغ الذضخ عد الجيغ بغ عبج الدبلـ

صاحب دمذق سػء سضختو كتقاعدو عغ قتاؿ الرمضبضضغ كصمحو معيع، فأمخىسا بأف يخخجا مغ 

                                                           

بغ عمي. ,  أحج العمساء األعبلـ كأئسة اإلسبلـ بخع في عمـػ شتى: الفقو  ( أبػ الحدغ األبضارؼ عمي بغ إسساعضل1)
كاألصػؿ كالكبلـ. ككاف بعس األئسة يفزمو عمى اإلماـ فخخ الجيغ في األصػؿ. تفقو بأبي شاىخ بغ عػؼ، 

 ىػ( .) 618ىػ( كتػفي سشة ) 557كدرس باإلسكشجرية كانتفع بو الشاس، كتخخج بو ابغ الحاجب. كلج سشة )
 (.264, ص23؛ سضخ أعبلـ الشببلء, لمحىبي,  ج454,ص1الدضػشي, حدغ السحاضخة , ج

 ـ( 1203 - 1133ق /  600 - 527(  ابغ َعَداِكخ:)2)
: ىػ القاسع بغ الحافع أبي القاسع عمي بغ الحدغ السحجث أبػ دمحم بغ عداكخ الجمذقي القاسع بغ عداكخ
جثًا حدغ السعخفة شجيج الػرع، كمع ذلظ كاف كثضخ السداح. تػلى مذضخة دار الحجيث الشػرية بعج الذافعي. ككاف مح

ىػ(, العقج السحىب  804كالجه.) ابغ السمقغ سخاج الجيغ أبػ حفز عسخ بغ عمي بغ أحسج الذافعي السرخؼ )ت: 
، 1لبشاف , ط -عمسضة، بضخكت سضج ميشي, دار الكتب ال -في شبقات حسمة السحىب, تحقضق: أيسغ نرخ األزىخؼ 

 (. 178, ص5؛ الدركمي, األعبلـ , ج334, ص1ـ, ج1997 -ىػ  1417
بلـ( 3)  ـ(. 1262 - 1181ق /  660 - 577) ابغ عبج الدَّ

مصاف العمساء: فقضو أبي القاسع بغ الحدغ الدمسي الجمذقّي، عد الجيغ السمقب بد عبج العديد بغ عبج الدبلـ بغ
ىػ فأقاـ شيخا. كعاد إلى دمذق، فتػلى  599شافعّي بمغ رتبة االجتياد. كلج كنذأ في دمذق. كزار بغجاد سشة 

؛ 318, ص18ج الػافي بالػفيات،الخصابة كالتجريذ بداكية الغدالي، ثع الخصابة بالجامع األمػؼ.) الرفجؼ, 
 (.  21, ص3ج األعبلـ,الدركمي,  
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مػ( كعادا معًا إلى مرخ. كىشاؾ ترجر بالسجرسة 1240ق =638ق، فخخجا سشة )دمذ

 , كجمذ في مػضع شضخو الذاشبي، كقرجه الصمبة كأكبػا عمى األخح عشو. (1)الفاضمضة

الخسضذ  ثع غادر القاىخة قاصجًا اإلسكشجرية لئلقامة فضيا، إال أف مجتو ىشاؾ لع تصل حضث تػفي يػـ

ىػ( كدفغ في خارج اإلسكشجرية في السقبخة التي بضغ السشارة  646الدادس كالعذخيغ مغ شػاؿ سشة )

  كالبمج.

ألف ابغ الحاجب في عمػـ شتى. فقج ألف في "الشحػ" ك"الرخؼ" ك"الفقو" ك"األصػؿ" ك"العخكض" 

اًل تامًا لحدشيا كجدالتيا كقج ك"القخاءات" ك"التاريخ" ك"األدب". كمرشفاتو في غاية الحدغ ُرزقت قبػ 

. كىحه مؤلفاتو مقدسة (2)انتفع الشاس بيا لسا فضيا مغ كثخة الشقل مع صغخ الحجع كتخيخ المفع 

 حدب العمػـ:

 أكاًل: في الشحػ كالرخؼ:

 .(3) أجسل فضيا ابغ الحاجب مدائل الرخؼ كالخط الذافية: -1

 .(4)الف ابغ الحاجب شخحو ىحا بعج أف كضع الكافضة شخح الكافية: -2

                                                           

ىحه السجرسة بجرب ممػخضا مغ القاىخة، بشاىا القاضي الفاضل عبج الخحضع بغ عمّي  :ة الفاضميةالسجرس( 1)
البضدانّي، بجػار داره، في سشة ثسانضغ كخسدسائة، ككقفيا عمى شائفتي الفقياء الذافعضة كالسالكضة، كجعل فضيا قاعة 

عبج هللا دمحم بغ عسخ القخشبّي، ثع الذضخ  لئلقخاء، أقخأ فضيا اإلماـ أبػ دمحم الذاشبّي ناضع الذاشبضة، ثع تمسضحه أبػ
عمّي بغ مػسى الجىاف كغضخىع، كرتب لتجريذ فقو السحىبضغ الفقضو أبا القاسع عبج الخحسغ بغ سبلمة االسكشجرانّي، 
، يقاؿ أنيا كانت مائة ألف مجمج، كذىبت كميا.)  ككقف بيحه السجرسة جسمة عطضسة مغ الكتب في سائخ العمـػ

 (204, ص4اعع كاالعتبار بحكخ الخصط كاآلثا, جالسقخيدؼ السػ 
؛ الرفجؼ, الػافي 265, ص23؛ الحىبي, سضخ أعبلـ الشببلء, ج248, ص3( )ابغ الخمكاف, كفضات األعضاف, ج2)

 (.(211, ص4؛ الدركمي,  األعبلـ , ج 329, ص19بالػفضات, ج
  (.1021, ص2, جكذف الطشػف (  )حاجي خمضفة, 3)
 (.309,  ص5خ األدب العخبي, ج(  )بخككمساف, تاري4)
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، كقاؿ: كىػ كتاب تعمضسي مخترخ (2)، كبخككمساف(1)ذكخه الدضػشي في البغضة شخح الذافية: -3

 في الرخؼ, كمخصػشاتو ال تحرى.

كذلظ تمبضة لخغبة السمظ الشاصخ داكد بغ السمظ السعطع عضدى. كىي  الػافية في نطع الكافية: -4

 . (3) عغ ثسانضغ كتدعسائة بضت، ضسشيا مػضػعات الكافضة جسضعاً عبارة 

كيػجج لجؼ ندخة مشيا في نفذ السخصػط )حاشضة اليشجؼ لمعبلمة دمحم الذيضخ  شخح الػافية: -5

ببخقمعي رحسو هللا تعالى كمعيا شخح أبضات الػافضة( تاريخ كتابتيا ذكخ في أخخ السخصػط )عمى يج 

ى رضى الغفار أحسج بغ أحسج السيتار الحشفي السرخؼ كذلظ في أكاخخ أضعف العباد كأحػجيع إل

ـ(, بتحقضقو، كشبع في 1995(.  قاـ  أ. د مػسى بشاؼ العمضمي الخفاجي )ت 959رجب الفخد 

 ـ.1980العخاؽ, دراسة كتحقضق, مصبعة اآلداب الشجف األشخؼ 

إيخاف كتػنذ كألسانضا تػجج مشو عجة ندخ مخصػشة في مرخ ك  اإليزاح في شخح السفرل: -6
(4). 

كقج قاـ بتحقضقو مػسى بشاؼ العمضمي كحرل بو عمى درجة الجكتػراه مغ كمضة دار العمـػ بجامعة 

 ـ.1982ـ. كشبع في بغجاد سشة 1975القاىخة سشة 

 .(5) أمالي ابغ الحاجب األمالي: -7

                                                           

, بغية الػعاة في شبقات المغػييغ كالشحاةىػ(, 911( )عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ الدضػشي )الستػفى: 1)
 (.135, ص2لبشاف / صضجا, د.ت, ج -تحقضق, دمحم أبػ الفزل إبخاىضع, السكتبة العرخية 

 (.327, ص5( )بخككمساف, تاريخ األدب العخبي, ج2)
 (.326, ص5(  )بخككمساف, تاريخ األدب العخبي, ج3)
؛ حاجي خمضفة, 31, ص1(  ) ابغ الحاجب, أمالي ابغ الحاجب, دراسة كتحقضق: د. فخخ صالح سمضساف قجارة, ج4)

 (.655, ص1؛ البغجادؼ,  ىجاية العارفضغ, ج214, ص1كذف الطشػف, ج
جامعة  -)رسالة دكتػراه مقجمة مغ دمحم ىاشع عبج الجايع  42( ) ابغ الحاجب , في كتابو األمالي الشحػية ص 5)

 (.334, ص5ـ(. بخككمساف, تاريخ األدب العخبي, ج1969القاىخة 
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دار الكتب السرخية. تػجج مشيا عجة ندخ مخصػشة في  القريجة السػشحة باألسساء السؤنثة: -8

 .(1)ـ 1872ـ كفي بضخكت سشة  1859كقج شبعت في ىخاف سشة 

 .(3)كصاحب ىجية العارفضغ (2)ذكخه صاحب كذف الطشػف  :شخح كتاب سيبػيو - 9

. كلع (4)شخح اإليزاح ألبي عمي الفارسي. ذكخه صاحب ىجية العارفضغ - السكتفي لمسبتجي - 10

 يحكخه أحج سػاه.

كقاؿ إنو تػجج مشو ندخة مخصػشة في جامع  (5): ذكخه بخككمسافشخح السقجمة الجدكلية - 11

(. كالسقجمة الجدكلضة ىي مقجمة صشفيا أبػ مػسى عضدى بغ عبج 1198القخكبضغ بفاس رقع )

 ىػ(. 607العديد بممبخت )الستػفي سشة 

في مكة , كفي مجمة السجسع  (6)ذكخه بخككمساف  إعخاب بعس آيات مغ القخآف العطيع: - 12

 ( .471/ 12العمسي العخبي بجمذق )

 ثانيًا: في الفقو كاألصػؿ:

 .(7): كىػ مغ كتب الفقو السالكيمشتيى الدػؿ كاألمل في عمسي األصػؿ كالججؿ - 1

 .(8)كاألمل في عمسي األصػؿ كالججؿ( كىػ اخترار لكتابو )مشتيى الدػؿ عيػف األدلة: - 2

 .(1)أك مخترخ الفخكع جامع األميات -3
                                                           

 (.334, ص5(  )بخككمساف, تاريخ األدب العخبي, ج1)
 (.  1428, ص 2( )حاجي خمضفة, كذف الطشػف, ج2)
 (.655,ص 1شفضغ, ج)البغجادؼ, ىجية العارفضغ أسساء السؤلفضغ كآثار السر(  3)
 (.655,ص 1(  )البغجادؼ, ىجية العارفضغ أسساء السؤلفضغ كآثار السرشفضغ, ج4)
 (.  349, 350, ص5(  ) بخككمساف, تاريخ األدب العخبي, ج5)
 (.341, ص5بخككمساف, تاريخ األدب العخبي, ج( ) 6)
؛ بخككمساف, تاريخ األدب العخبي, 655 ,ص1(  )البغجادؼ, ىجية العارفضغ أسساء السؤلفضغ كآثار السرشفضغ, ج7)
 (. 334, ص5ج
 (. 334, ص5(  ) بخككمساف, تاريخ األدب العخبي, ج8)
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 ثالثًا: في العخكض:

ألف ابغ الحاجب في العخكض مشطػمة مغ البحخ البدضط سساىا )السقرج الجمضل إلى عمع 

 .(2)( بضتاً 171(. عجد أبضاتيا )خمضلال

  الكافية:

، كىي مقجمة شاممة في عمع الشحػ، (3)اسسيا الكامل )كافضة ذكؼ األرب في معخفة كبلـ العخب(

تكفي الجارس لضحضط عمسا بسػضػعات عمع الشحػ، بعضجا عغ كثضخ مغ التفاصضل كالفخكع 

 كالخبلفات، كىػ ما قرج إلضو ابغ الحاجب . 

كىي خبلصة نحػية مػجدة. كلكشيا بالخغع مغ إيجازىا الذجيج كإبياـ بعس عباراتيا، تبقى مخجعًا 

 عمسضة، كلػال ىحا اإليجاز لجاءت أكثخ كضػحًا.نحػيًا لو قضستو ال

لقج قرخ ابغ الحاجب كافضتو عمى مدائل الشحػ، كفرميا عغ مدائل الرخؼ بعج أف كانت ىحه 

حاجب أكؿ مغ فّرل بضغ عمسي الشحػ الالسدائل جسضعًا تجرس جشبًا إلى جشب يعشي يعج ابغ 

حاجب كانت ُتجرس عمـػ الحتى قبل ابغ  كالرخؼ كىحا يعشي أف العمساء قبمو مغ كتاب سضبػيو

المغة كميا تجسع كُتجرس في كتاب كاحج. مسا جعمو عمساء زمانو كاحجًا مغ نػادر الجىخ كدىاة 

العرخ, كما كثخة الذخكح عمى كتابو الكافضة خضخ دلضل عمى ما نقػؿ  كقج جاءت مدائل الشحػ في 

فأعجب بيا الشاس كتجاكلػىا كانبخػ العمساء لذخحيا كإعخابيا كنطسيا الكافضة مشتطسة انتطامًا سمضسًا، 

 كاخترارىا.

                                                           

 (. 340, ص5(  ) بخككمساف, تاريخ األدب العخبي, ج1)
عبج العديد بغ إبخاىضع بغ قاسع, الجلضل إلى الستػف العمسضة,  ؛1134, ص2(  )حاجي خمضفة, كذف الطشػف, ج2)
 (.627, ص1ج
 (.655, ص1, ج( )البغجادؼ, ىجية العارفضغ3)
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كجسمة القػؿ أف الكافضة جاءت مػجدة إيجازًا شجيجًا، في بعس عبارتيا يحتاج إلى شخح, كفي كثضخ 

مشيا إشارات كتمسضحات، كالبج أف يجج الجارس بعس مدائميا مبيسة تحتاج إلى إيزاح كتفدضخ كقج 

 دبب كثخة الذخكح كالحػاشي عمضيا .الليحا تكػف 

كأيزًا شيخة الكافضة جعمت الذخكح عمضيا تكثخ كثخة عطضسة، كقج أحرى الجكتػر شارؽ نجع عبج 

مائة كاثشضغ كأربعضغ مغ ىحه السؤّلفات بالمغة العخبضة، ىحا عجا الّذخكح التخكّضة كالفارسّضة،  (1)هللا

 ػمات، كالسرّشفات في إعخاب الكافضة. كالكخدية فزبل عغ السخترخات كالسشط

 لكافية.شخكح ا بعسأذكخ ك 

  .رحسو هللاؿ عبج العاشي مخضسخ د. جسا .ق( أ646)شخح الكافضة البغ الحاجب )ت:  – 1

 (. (2) ق686شخح الخضي )ت  –2

ػ رسالة دكتػراه بجامعة ى 694شخح ابغ القػاس عبج العديد بغ جسعة السػصمي ت  –  3  

 األزىخ. 

 ق(. 715الػافضة في شخح الكافضة لخكغ الجيغ الحدغ بغ دمحم العمػؼ األستخاباذؼ )ت  –4

 , ت. د أسامة الخفاعي. ق( 898ضة لشػر الجيغ الجامي )ت الفػائج الزضائ -5

  ق(. 746ج بغ الحدغ الجاربخدؼ )ت شخح أحس -6
                                                           

 ـ، مكتبة دار الػفاء لمشذخ كالتػزيع، ججة(. 1986( )مشذػر عاـ 1)
 ـ( 1287نحػ  - 000ق /  686نحػ  - 000الخَِّضّي اأَلْسَتخآباذؼ: )(  2)

عالع بالعخبضة، مغ أىل أستخاباذ )مغ أعساؿ شبخستاف( الخضي ، نجع الجيغ: دمحم بغ الحدغ الخضي األستخاباذؼ
مثميا،  -بل َكاَل ِفي َغالب كتب الشَّْحػ  -اإِلَماـ اْلَسْذيػر َصاحب شخح الكافضة اِلْبِغ اْلَحاِجب، الَِّحؼ لع يؤلف َعَمْضيا 

ُشُضػخ ىَحا اْلَعْرخ َفسغ قبميع، ِفي مرشفاتيع  جسعا كتحقضقا، َكحدغ َتْعِمضل. َكقج أكب الشَّاس َعَمْضو، كتجاكلػه َكاْعَتسجه
ة، يقػؿ الدضػشي  كدركسيع، َكلو ِفضو أبحاث َكِثضَخة َمَع الشَُّحاة، كاختضارات جسة، كمحاىب يْشَفخد بيا؛ كلقبو نجع اأْلَِئسَّ

ْخح سشة َثبَلث َكَثَساِنضَغ كِستِساَئة. كاشتيخ بكتابضو )الػا فضة في شخح الكافضة، البغ َأنو فخغ مغ تألضف ىَحا الذَّ
ك )شخح مقجمة ابغ الحاجب( كىي السدساة بالذافضة، في عمع  686الحاجب(في الشحػ جدآف، أكسمو سشة 

 (.86, ص6الدركمي, األعبلـ, ج؛ 567, ص1الدضػشي, بغضة الػعاة, جالرخؼ.)



55 
 

.باإلضافة إلى كتابشا ىحا  (1) ق(. 944ه اإلسفخايضشي )ت شخح السػلى عراـ بغ دمحم بغ عخبذا –7

 السخاد تحقضقو إف شاء هللا.

 السصمب الثاني: اليشجي كشخحو عمى الكافية 

ْكلَ : االيشجي  ـ(.  1455 - 000ىػ =  849 - 000آبادؼ: ) تلجَّ

 ابغ شسذ الجيغ، اليشجؼ: فقضو حشفي أديب بالعخبضة. آبادؼ، شياب الجيغ تأحسج بغ عسخ الجكل

القاضي أحسج بغ عسخ الجكلة آبادؼ الذضخ اإلماـ العالع الكبضخ العبلمة أحسج بغ عسخ قاضي 

بعج سبعسائة مغ اليجخة كنذأ بيا كقخأ العمع عمى  (2)القزاة ممظ العمساء شياب كلَج بجكلة آباد دىمي

...فبخز في الفقو كاألصػؿ كالعخبضة كصار (3)القاضي عبج السقتجر بغ ركغ الجيغ الذخيحي الكشجؼ

ككاف يشعت بسمظ العمساء.  ككاف غاية في الحكاء كسضبلف الحىغ  إمامًا في العمػـ ال يمحق غباره.

النيساؾ في السصالعة كالشطخ في الكتب ال تكاد نفدو تذبع مغ كسخعة االدراؾ كقػة الحفع كشجة ا

العمع كال تخكػ مغ السصالعة كال تسل مغ االشتغاؿ كال تكل مغ البحث، قضل: إنو لسا حزخ عشج 

القاضي عبج السقتجر الدالف ذكخه قاؿ القاضي فضو: قج أتاني رجل جمجه عمع كلحسو عمع كعطسو 
                                                           

 عبج الخحسغ الجخيدي(. (  اإلنتخنضت. السجمذ العمسي إشخاؼ د. سعجبغ عبجهللا الحسضج, ك. د. خالج بغ1)
(  دىمي: مجيشة بذساؿ اليشج، اتخحىا أسخ كثضخة مقخا لمحكع بيا القمعة الحسخاء كقصب مشار، تقع عمى نيخ جسشة 2)

كىي أربعة مجف ىي: دىمي كسضخؼ كتغمق آباد كجياف پشاه. )أحسج بغ يحضى بغ فزل هللا القخشي العجكؼ العسخؼ، 
, 3ق, ج1423، 1ألبرار في مسالظ األمرار, السجسع الثقافي، أبػ ضبي, طىػ( مدالظ ا749شياب الجيغ )ت: 

ىػ(رحمة ابغ بصػشة )تحفة 779؛ دمحم بغ عبج هللا بغ إبخاىضع المػاتي الصشجي، أبػ عبج هللا، ابغ بصػشة )ت: 45ص
 (. 104, ص3ىػ, ج1417الشطار في غخائب األمرار كعجائب األسفار(, أكاديسضة السسمكة السغخبضة، الخباط, , 

 ـ(. 1389 - 000ىػ( ) 791 - 000عبج السقتجر الكشجي )(  3)
كلج ببمجة تيانضدخ، كنذأ بجار السمظ دىمي عمى الخضخ  ، ثع الجىمي.عبج السقتجر بغ ركغ الجيغ الذخيحي، الكشجؼ 

كبخع في األدب كاإلنذاء كقخض الذعخ، كمغ آثاره: مشاقب الرجيقضغ. )عبج كالربلح، كأخح العخبضة كسسع, الكثضخ 
, 2الحي الصالبي, اإلعبلـ بسغ في تاريخ اليشج مغ األعبلـ السدسى بػ )ندىة الخػاشخ كبيجة السدامع كالشػاضخ(, ج

  (.169, ص6؛ عسخ كحالة, معجع السؤلفضغ, ج172ص
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 جػنبػر(1)د الذخقضة فاستقبمو  الدمصاف إبخاىضع الذخقي صاحب عمع، كبعج ذلظ اتجو إلى الببل
باإلكخاـ كحدغ الزضافة كشابت لو اإلقامة بيا لسا القاه مغ عشاية ، كمغ إكخاـ العمساء كرجاؿ (2)

الدضاسة حتى أنو صار قاضضًا لمقزاة في الببلد الذخقضة، ككاف الدمصاف يزع لو في حزختو 

    صضغ مغ فزة كيجمدو عمى ذلظ.كخسضًا 

 كلو مرشفات جمضمة مستعة سارت بيا ركباف العخب كالعجع، مشيا: 

شخح بدضط عمى كافضة ابغ الحاجب، قاؿ الجمبي في كذف الطشػف: عمضو حاشضة لسػالنا الفاضل -

 . (3)السضبلني هللا الجانبػرؼ 

 الجيغ مشرػر الذضخازؼ.شجؼ كلغضاث حاشضة لمتػقاني كلمكازركني عمى شخح الي -

 الفزل الخصضب الكازركني السحذي. عمى متغ اليشجؼ شخح مسدكج لمفاضل العبلمة أبي -

 شخح البددكؼ في أصػؿ الفقو إلى مبحث األمخ: صشفو لمذضخ دمحم بغ عضدى الجػنبػرؼ.  -
                                                           

: الدمصاف العادؿ الكخيع إبخاىضع بغ خػاجو جياف الجػنبػرؼ سمصاف الذخؽ، قاـ الدمصاف إبخاىيع الذخقي(  1)
بالسمظ, بعج صشػه مبارؾ شاه سشة أربع كثسانسائة فافتتح أمخه بالعجؿ كاإلحداف ككلي الشاس, كأحدغ الدضخة فضيع 

قل كالسخكءة، كخبلؿ الخضخ فضو بغاية مغ كساس أمػرىع سضاسة حدشة لسا جسع هللا سبحانو فضو مغ الجيغ, كالع
الكساؿ، فرار السخجع كالسقرج، كاجتسع لجيو, خمق كثضخ مغ أرباب الفزل كالكساؿ، كالقاضي شياب الجيغ الجكلة 
آبادؼ كالقاضي نطاـ, الجيغ الكضبلني كالذضخ أبي الفتح بغ عبج الحي بغ عبج السقتجر الذخيحي الكشجؼ, كأمثاليع. 

خبلؽ عطضع اليسة كخيع الدجضة شخيف الشفذ مصمعًا عمى ما تسذ إلضو الحاجة مغ أمػر الجنضا ككاف حدغ األ
كالجيغ. كمغ مآثخه السجارس كالجامع بسجيشة جػنبػر. تػفي سشة أربعضغ كقضل أربع كأربعضغ كثسانسائة، ككاف مػتو 

ندىة الخػاشخ  األعبلـ السدسى بػ ) داىضة عطضسة عمى أىل ببلده، رحسو هللا. )اإلعبلـ بسغ في تاريخ اليشج مغ
  (.227, ص3كبيجة السدامع كالشػاضخ(, عبج الحي الصالبي, ج

 796جػنبػر )كسط اليشج(: كانت تتبع ممػؾ دليي. حتى استقمت بيا أسخة خػاجو جياف سخكر خبلؿ الفتخة )(  2)
بلـ )تاريخ ما قبل اإلسبلـ( إلى مػجد التاريخ اإلسبلمي مشح عيج آدـ عمضو الد ـ(.) 1476 - 1393ىػ/ 881 -

ـ, : أحسج معسػر العدضخؼ, غضخ معخكؼ )فيخسة مكتبة السمظ فيج الػششضة 97 - 96ىػ/ 1417عرخنا الحاضخ 
  (.297, ص1ـ, ج1996 -ىػ  1417، 1الخياض(, ط -
, 2جذكخ في كذف الطشػف بيحه العبارة)مضاف هللا داد الجػنبػرؼ(. )حاجي خمضفة, كذف الطشػف, (  3)

 (.1370ص
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 شخح عمى قرضجة بانت سعاد . -

 فارسضة. شخح عمى قرضجة البخدة كرسالة في تقدضع العمػـ بال -

 ىجاية الدعجاء بالفارسي.  -

 رسالة في العقضجة االسبلمضة، كلو غضخ ذلظ مغ السرشفات. -

في رسالتو في أخبار الفزبلء: إف شخح كافضة  (1)قاؿ الذضخ عبج الحق بغ سضف الجيغ الجىمػؼ  

 كانت كفاتو لخسذ بقضغ مغ رجب سشة تدع, أحدغ مؤلفاتو في تشقضح السدائل ابغ الحاجب لو

 .(2)كأربعضغ كثسانسائة بسجنة جػنبػر فجفغ جشػبي السدجج لمدمصاف إبخاىضع الذخقي مجرستو

: بعج البحث كججت ندختضغ ليا كندخة مصبػعة مغ اسصشبػؿ, فقج شخح الكافية لمفاضل اليشجي

 كرد في صفحتيا األكلى كسا يمي:) درسعادت(.

 ((.18نػمخ كلى  1245))معارؼ نطارات جمضمة سشظ  

تاريخي رخرتشامو سضمو سمصاف بايديج جامع شخيفى كتبخانة سى  1310ساذؼ اآلخخ سشة ))ج

 تحتشجه صحافضو عثسانضو ((. 
                                                           

 ـ( 1642 - 1502ىػ( ) 1052 - 958: )عبج الحق الجىمػي ( 1)
, الذضخ اإلماـ العالع العبلمة السحجث الفقضو شضخ, كأعمع العمساء األعبلـ، الذضخ عبج الحق بغ سضف الجيغ الجىمػؼ 
الكخاـ، الذضخ عبج الحق بغ سضف الجيغ بغ سعج هللا البخارؼ الجىمػؼ كحامل راية العمع, كالعسل في السذايخ 

السحجث , السذيػر، أكؿ مغ نذخ عمع الحجيث بأرض اليشج ترشضفًا كتجريدًا. كلج في شيخ السحـخ سشة ثساف 
ر السمظ كخسدضغ كتدعسائة بسجيشة دىمي, تػفي يـػ االثشضغ لدبع بقضغ مغ ربضع األكؿ سشة اثشتضغ كخسدضغ كألف بجا

دىمي. مغ ترانضفو الكثضخة: زبجة اآلثار في أخبار قصب األخضار، أخبار األخضار في أسخار األبخار، جحاب القمػب 
إلى ديار السحبػب في أحػاؿ السجيشة السشػرة، فتح السشاف في محىب الشعساف، كمفتاح الغضب في شخح فتػح الغضب 

بسغ في تاريخ اليشج مغ األعبلـ السدسى بػ )ندىة الخػاشخ كبيجة  لمجضمي كغضخىا.  )عبج الحي الصالبي, اإلعبلـ
  (.91, ص5؛ عسخ كحالة, معجع السؤلفضغ, ج553, ص5السدامع كالشػاضخ(, ج

( )عبج الحي الصالبي, اإلعبلـ بسغ في تاريخ اليشج مغ األعبلـ السدسى بػ )ندىة الخػاشخ كبيجة السدامع 2)
؛ عادؿ 30, ص2؛ عسخ كحالة, معجع السؤلفضغ, ج187, ص1ركمي, ج؛ األعبلـ لد 233, ص3كالشػاضخ, ج

 (. 54, ص1ج«, مغ صجر اإلسبلـ كحتى العرخ الحاضخ»نػييس, معجع السفدخيغ 
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نػمخ كلى مصبعة سشجه أك لشسذجر((.كالرفحة الثانضة بجأ بسقجمة رائعة حضث يرف  87))شخكتشا 

قدسا مغ ىحه السقجمة  كيسجح الكافضة كمؤلفيا اإلماـ ابغ الحاجب كاليشجؼ صاحب الذخح كقج نقمشا

 إلى ىشا. 

 يشجى عمى الكافيوشخح ال

 بؾؿـف 

"نحسج هللا نحػ اآلئو الػافضة* كنذكخه لشػاؿ نعسامو الكافضة* كنرمي عمى نبضو الخضى دمحم الخافع 

مشاصب اليجاية ألرباب المباب بكمستو الباىخة* كعمى آلو كأصحابو السعممضغ بذياب صحبتو 

خخة* كالحاجبضغ عادية أعجا هللا ببػراؽ الدضػؼ السيشجة القاشعة*)كبعج فقج صشف شبقات الفا

األدباء كالكتاب* ترانضف في عمع اإلعخاب بحدب قػتيع في البضاف* كشيستيع مغ ببلغة الخاشخ 

كالبضاف* لكغ الذضخ اإلماـ* قجكة األناـ* كحضج العرخ* فخيج الجىخ* أفزل السجقضضغ* بخىاف 

آبادؼ ثع اليشجؼ أكـخ  شسذ الجيغ بغ عسخ الدكاني الجكلتقضغ* أبا السفاخخ شياب الجيغ بغ السحق

هللا مآبو* كأجدؿ ثػابو* قج عسل حػاشي عمى الخسالة السذيػرة في اإلعخاب لذضخ الرشاعة قجكة 

فأقػؿ األئسة السذتيخة في السذارؽ كالسغارب* العبلمة ابغ الحاجب أسكشو هللا تعالى الفخاديذ...)

ناقمة لكبلمو كبا أستعضغ إلتسامو إنسا لع يبجأ الذضخ رحسو هللا في الخسالة بحسج هللا ىزسا لشفدو 

بتخضضل أف كتابو ىحا مغ حضث أنو كتابو لضذ ككتب الدمف رحسيع هللا حتى يبجأ بو عمى  سششيا* 

سا مػضػعي عمع الشحػ كلضذ ذا باؿ حتى يكػف بتخكو الحسج أقصع كبجأ بحكخ الكمسة كالكمع لكػني

حضث يبحث فضو عغ أحػاليسا مغ حضث اإلعخاب كالبشاء كما يتعمق بيسا كلسا كانت الكمسة جدء 

 " (1)الكبلـ كيخجع اإلعخاب إلضيا بالحات قجميا عمضو فقاؿ )الكمسة( البلـ لمجشذ كالتاء لمػحجة.....

                                                           

(  )شخح اليشجؼ عمى الكافضة, حاجي أحسج خمػصي كحاجي مرصفى دركير, كشخكاسي صحافضة عثسانضة 1)
 (3-2شخكتي , دار سعادات, ص
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أما السخصػط كرد كسا يمي: كتاب شخح الكافضة لمفاضل اليشجؼ كحاشضة البغ القمعي عفى عشيسا  

كغفخ. الحسج  مسا ساؽ سائق التقجيخ إلى ممظ الفقضخ إلى عفػ ربو الغشي, أحسج بغ أبي الرفا 

 .1060السحاسغ عفى عشيسا سشة 

كلى: غ...((. كالشدخة الثانضة في الرفحة األأكليا )) بؾؿـف عمضو نتػكل كبو ندتعض 

يػسف عسخ عثساف كذكخ في الرفحة الثانضة 1265ي كػف سشة ربضع األكؿ نيايتجه أكتػزنبج

تعمضقات غضخ مفيػمة كأيزا مسيػرة بختسة  كيبجأ ))ببدع هللا الخحسغ الخحضع كبو ندتعضغ...((.ذكخ 

أحسج بغ عسخ الجكاني الجكلة آبادؼ: ذكخ بعس بخكمساف: شخح اليشجؼ أك اليشجية, لذياب الجيغ 

)كفضيا ذكخ ندخ أخخػ(؛ باريذ  258؛ جػتا 6585-6585ندخيا مشيا: ندخة في بخلضغ 

نحػ؛ 23؛ اإلسكشجرية370؛ جاربت175؛ بصخسبخج 152-151؛80؛ اإلسكػرياؿ ثاف 4054

 .....  (1) 88؛ 4/73القاىخة أكؿ 

 الفرل الثاني: 

  اليشجي البخقمعي كحاشيتو عمى

قج جسع البخقمعي قػاعج الشحػ كأسخارىا بابتكار يجؿ عمى تعسقو في الشحػ كاستكذاؼ لسخبآتو 

كإحاشتو بو ، كال يدتغشي شالب التبحخ عغ إتقاف ما اشتسل عمضو حاشضة اإلماـ البخقمعي عمى شخح 

ع فضو، ىحا مغ ناحضة الكافضة مغ السباحث المصضفة كالفػائج الذخيفة ال يجع بابًا إال قزى كشخ العم

التألضف، أما مغ ناحضة الفغ فإف كاف في شخحو غسػض أك إبياـ كثضخ أك عشجما يكػف لجيو فكخة 

فضدتحكع الفكخة عشجه فضبخزىا مجعػمة بالجلضل الشقمي كالشطخؼ غضخ متحضد إلى محىب خاص مغ 

 السحاىب. 

                                                           

 (.314, 5تاريخ األدب العخبي, ج(  )بخكمساف, 1)
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 كأثاره البخقمعيالسبحث األكؿ: حياة 

فيحا العالع الجمضل لع يتصخؽ أصحاب الكتب التخاجع ك الصبقات  -هللا تعالى رحسو -اإلماـ البخقمعي

 إلى التخجسة كالبحث كلحا لع  أجج تخجستو في الكتب  إال بذكل قمضل كغضخ مػسع .

كىشا أذكخ سبب ذلظ كسا عمق عمى ىحه الشقصة عبج الكخيع السجرس في كتابو عمساؤنا بقػلو: " ال 

كشساليا  اإلسبلـ أنو بعج انبثاؽ نػر الجيغ السبضغ في ربػع شخؽ الجديخة يخفى عمى العالع بتاريخ

اعتشقت األمة الكخدية اإلسبلـ بخحب الرجر, كخجمػه في العدخ كالضدخ, كفي كل دكر مغ أدكاره 

اضخ لشساىع عمساؤىا في خجمة العمـػ التي يتػقف عمضيا نذخ التعالضع اإلسبلمضة, كجاءكا بسا يدخ ا

غضخ أنو لع يدجل أسساؤىع كآثارىع لعػامل, مشيا: أنيع ال يخيجكف مغ التألضف كالسآثخ كالسفاخخ 

إضيار ما عسمػه مغ الخجمات إحالة إلى عمع هللا سبحانو كتعالى, حتى أنيع كانػا ال يكتبػف اسساء 

 جمة الجيغ.أنفديع بعج أف حخركا كتابا, اعتسادا عمى هللا, كإخبلصًا في ما بحلػه في خ

 كمشيا: خمػ ببلدىع مغ السصابع كأسباب نذخ العمـػ كابتعادىا عغ الببلد السأىػلة بيا.

كمشيا: أنو لع تكغ ليع ثخكة كافضة لمػصػؿ إلى شبع ما يخكف نفعو مغ الكتب القضسة كالخسائل 

 الشافعة لتثقضف السدمسضغ.

قمضل مشيع ىاجخكا إلى الببلد العخبضة كلحلظ كلعػامل أخخػ بقضت تخاجسيع مكتػمة إال تخاجع عجد 

كبقػا بيا مجة, أك تػششػا بيا, فدجمت فضيا عمى عادة الشاس الستبرخيغ في ضبط أحػاؿ أىل 

 ".(1)الفزل في الببلد خجمة ألىل الجيغ

 و.تالسصمب األكؿ: اسسو, ككشيتو, كلقبو, كندب

 دمحم بغ الحدضغ الَبْخَقْمِعي/ الَبْخَقِمي:اسسو: 

                                                           

 (.3(  )عبج الكخيع السجرس, عمساؤنا في خجمة العمع كالجيغ, السقجمة ص1)
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: عاِلٌع عاش في نياية القخف التاسع كالشرف األكؿ مغ القخف العاشخ اليجخؼ، كرَد في الَبْخَقْمعي

صفحِة عشػاِف كتاٍب لو بجامعة السمظ فضرل أّف اسَسُو الكامل دمحم بغ الحدضغ الَبْخَقْمعي، كقج ُيفيع 

، كىي اآلف غخَب إيخاف افة َمِخيػ مغ ندبتو "الَبْخَقْمِعي" أنو مشدػب إلى َقَرَبِة َبْخَقمعة جشػب مشصق

 .(1)تابعة لسجيشة َسْخغػؿ في محافطة كخدستاف 76قخيٌة َخاَنُتَيا 

 السصمب الثاني: كالدتو كنذأتو كشمبو لمعمع.

كبسا أف أصحاب التخاجع كالصبقات لع يتصخقػا ليحا العالع الجمضل  في التخاجع كالبحث كالتشقضب لحا 

ثشا عغ َصْجِر حضاة البخقمعي،  فإف السعمػمات عشو قمضمة, إال أف السرادر القمضمة التي بضغ يجيشا تحجِّ

ـَ إلى  , كَكْفًقا ِلػثائقّضة كَعِسَل لجػ أمضخ شخؼ خاف بجلضذبضج أّنو في الفتخة التالضة ُكِقَف عمى أّنو َقِج

ثضغ البارزيغ في عرخه، كفي  بجلضذفي  (2)"شخؼ خاف"  كاف مػالنا دمحم البخقمعي مغ الفقياء كالسحجِّ

َألََّف لػالضيا أمضخ شخؼ حػاشَي عمى كتاَبي الخبضري كاليشجؼ في عمِع الشحػ، كأمزى ىحا  بجلضذ

اه عمي سضج جديخة (3)بجلضذالعالُع مجًة شػيمة في  . كعمسشا أنو التحق بعجئٍح بخجمة الدضج بجر بغ الذَّ

                                                           

اإلحجؽ كالثبلثضغ. معطع سكانيا مغ األكخاد الدشة كالبقضة مغ  ( كخدستاف: محافطة, كىي إحجػ محافطات إيخاف1)
 (ٕٙٔٓممضػف ) ٫ٖٙٓٔ, كعجد الدكاف: ²كع ٣٬ٖٕٔٚاألذريضغ. مخكدىا مجيشة سششجج, السداحة: 

 http://wiki.eanswers.com/fa ,)بخقمعو_)مخيػاف/http://hamrkab.blogfa.com/post/125 , 
البجلضدي، كتخجسو إلى العخبضة مبل  ألفو بالفارسضة شخؼ خاف في تاريخ الجكؿ كاالمارات الكخدية: الذخفشامو (2)

ـ, الذخؽ اإلسبلمي في العرخ الحجيث: لحدضغ مؤنذ. 1953 –ق 1372جسضل بشجؼ ركزبضاني. شبع في بغجاد 
األعبلـ, خضخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم  -296, 282, ص1ـ.) حاجي خمضفة, كذف الطشػف, ج1938شبع بسرخ 

, 8ـ , ج2002أيار / مايػ  -, 15ىػ(, دار العمع لمسبليضغ, ط1396بغ عمي بغ فارس، الدركمي الجمذقي )ت: 
 (. 316ص

، 1، ج1860، تحخيخ فضمضامضشػؼ زيخنػؼ الخامذ، سانت بصخسبػرغ، ، بجلضذ( )كثائق شخؼ، شخؼ خاف3)
 (. 342, 341ص
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السعخكفة بجديخة بػشاف, جٌع غفضخ مغ  (1)( ُبْختي، كفي ىحه الفتخة اجتسع في ِجْدَرة )جديخة ابغ عسخ

، كمػالنا حدغ سػرجي، كمػالنا زيغ (2)العمساء، ُذِكَخكا؛  مشيع مػالنا دمحم البخقمعي، كمػالنا أبػ بكخ

و، كسجَّل ، كعسل فتخًة لجػ األمضخ داكد سّضج ِخداف، كألَّف ِبَخْسِسِو أحَج كتبِ (3)الجيغ، كمػالنا سضج عمي

البخقمعي أّنو ألَّف حاشضة عمى شخح كافضة الخبضري ِبَخْسِع أمضخ ِخَداف األمضخ ابغ األمضخ داكد ابغ 

 .(4)السمظ دمحم بغ القاسع

  (5)تبلميحه: السصمب الثالث

غ مع أنشا رجعشا إلى السرادر كالسخاجع, كلكغ مع األسف لع أجج شيء الكثضخ عغ تبلمضحه, كلك

مغ عمساء حمب البارزيغ عالع متػفَّى عاـ حجث عغ عالع تُ ُذكخ في بعس السرادر كالسخاجع 

، (1)اتجو في أحج أسفاره لصمب العمع نحػ مخاغ  (6)ق ُيْجَعى مػسى بغ حدغ الكخدؼ اآلالني930

                                                           

"ببلد بضغ الشيخيغ دجمة  بمجة شسالي السػصل تحضط بيا دجمة مثل اليبلؿ" كإلى إقمضع الجديخة :جديخة ابغ عسخ(  1)
كالفخات مشيا حخاف كالخىا كالخقة رأس عضغ كنرضبضغ. )اإلكساؿ في رفع االرتضاب عغ السؤتمف كالسختمف في األسساء 

-ىػ(, دار الكتب العمسضة 475 بغ جعفخ بغ ماكػال )ت: كالكشى كاألنداب: سعج السمظ، أبػ نرخ عمي بغ ىبة هللا
تػضضح السذتبو في ضبط أسساء الخكاة كأندابيع كألقابيع  -198, ص2ـ, ج1990ق/1411, 1لبشاف, ط-بضخكت

  (.317, ص2ككشاىع, لشاصخ الجيغ, ج
 . 31ي ص( يحتسل أف يكػف أبػ بكخ بغ ىجاية هللا السخيػاني الكػراني الكخدؼ كرد تخجستو ف2)
(. )مػالنا أبػ بكخ، كمػالنا حدغ سػرجي، كمػالنا زيغ الجيغ، كمػالنا سضج عمي(. 128، ص1، ج(  )شخؼ خاف3)

 بحثت عغ تخجسة ىؤالء الخجاؿ فمع أججىع في كتب التخاجع. 
 (.150)حاشضة الخبضري لمبخقمعي، مكتبة الدمفي، ص(  4)

 بحثت في السرادر كالسخاجع لع أجج شضئا ُيحكخ في حق شضػخو كلحلظ لع أتحجث عغ شضػخو.   (5)
 ـ(1523-000ق/930-000)مػسى حدغ اآلالني(  6)
مػسى بغ حدغ الذضخ الداىج العالع السعخكؼ بالسشبل مػسى الكخدؼ اآلالني, الذافعي, محجث, مجرس, نديل حمب,  

فاشتغل بالجراسة مجة عمى جساعة مشيع السشبل دمحم الخبضري كأخح عغ الذسذ البازلي, ثع ذىب إلى مكة السكخمة 
رحل إلى انصاكضة فقخأ)شخح التجخيج(, رجع إلى حمب,  فقخأ ىشاؾ)تفدضخ البضزاكؼ( عشج مبل إسساعضل الذخكاني, ثع

فاشتغل بالكتابة كالتجريذ خاصة الببلغة, ككاف قائع المضل, صائع الشيار, كخيع حمضسًا زاىجا عابجا, تػفي في شعباف 
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عغ الذضخ دمحم السذيػر بالبخقمعي مؤلف َخة يأك ِجد  بجلضذكربسا أخح العمع كىػ عائٌج إلى حمب في 

ْخصػلي السمقب بػ عػض (2)حاشضة السبل الخبضري ، كَغَجا مػسى بغ الحدضغ الكخدؼ اآلالني الدَّ

 .(4)كاحًجا مسغ أخحكا العمع عغ الذضخ دمحم البخقمعي(3) (ق939ت )

ـَ كأعخب الكاتب السجعّػ شسعي في مقجمة تخجسة "كثائقضة َشَخؼ" إلى التخكضة  ـ 1682العثسانّضة عا

كػا بمغتيع، أمَّا اإلماـ دمحم البخقمعي  عغ دقة دمحم البخقمعي في المغة الكخدّية قائبًل: "كل قػـٍ تسدَّ

كالذضخ دمحم الَجِديِخؼ ككثضخ مغ العمساء العِطاـ كالفزبلء الِكخاـ فقج اختاركا المغة الكخدّية 

 . (5)كارَتَزْػىا"

 السصمب الخابع: كفاتو.
                                                           

؛ شاىخ مبل عبج هللا البحخكي, 728, ص1ـ.) د. دمحم عمي الرػيخكي, معجع أعبلـ الكخد,  ج1523ق/930سشة
 (.269-268, ص3ج
( الَسَخاِيُغ: جسع مخاغ اإلبل كىػ متسّخغيا: كػرة برعضج مرخ في غخبي الشضل فضيا عّجة قخػ آىمة عامخة جّجا. 1)

 (.  97, ص5)ياقػت الحسػؼ, معجع البمجاف, ج
الفخضخؼ ـ(، تحقضق دمحم َحَسج 1564-971( )ُدرُّ الَحَبب في تاريخ أعضاف حمب: دمحم َرِضيُّ الجيغ بغ الحشبمي، 2)

 (. 503، ص11ـ، ج1972كيحضى زكخيا عبَّارة، دمذق، 
: مػسى بغ الحدضغ، السمقب بعػض بغ مدافخ الحدضغ بغ محسػد الكخدؼ البلني مػسى بغ الحديغ عػض( 3)

السعخكؼ ببخقمعي،  شائفة، الدخ مدػؼ ناحضة كقخية، الذافعي نديل حمب، أخح العمع عغ جساعة مشيع السشبل دمحم
كعسخت في زمانو مجرسة بالعسادية، فجعل مجرسيا، ثع تخكيا كأقبل عمى الترػؼ، فخحل إلى حساة، كأخح عغ 
سضجؼ عمػاف مع االنتفاع بغضخه، ثع قجـ حمب لسجاكاة مخض عخض لو، كندؿ بالسجرسة الذخفضة، فقخأ عمضو غضخ كاحج 

ضو ثع ذىب إلى حساه فمسا تػفي الذضخ عمػاف. عاد إلى حمب كاستقخ في قاؿ ابغ الحشبمي ككشت مسغ فاز بالقخاءة عم
مذضخو الديشبضة، كأخح يخبي فضيا السخيجيغ، كيتكمع فضيا عمى الخػاشخ مع شضب الكبلـ، كإشعاـ الصعاـ، كإكخاـ 

خ، كالحجيث، الػارديغ إلضو مغ الخػاص كالعػاـ، كحدغ الرست، كلضغ الكمسة، كفراحة العبارة كالتكمع في التفدض
كثبلثضغ كتدعسائة، كصمى عمضو ابغ ببلؿ في مذيج  -بتقجيع التاء  -ككبلـ الرػفضة. تػفي مصعػنًا في سشة تدع 

, 2عطضع، كدفغ في مقابخ الرالحضغ بػصضة مشو رحسو هللا تعالى.) الغدؼ, الكػاكب الدائخة بأعضاف السئة العاشخة, ج
 (. 728, ص1أعبلـ الكخد, ج ؛ د. دمحم عمي الرػيخكي, معجع250, 249ص

 (.504، ص11(  )ُدرُّ الَحَبب في تاريخ أعضاف حمب: ابغ الحشبمي، ج4)
 (. 1b، 1، كرقة 1469( )كثائقضة شخؼ تخجسًة كتاريًخا: شسعي، مكتبة شػب قابي، رقع 5)
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 ُيعخؼ تاريُخ كفاة البخقمعي بجقٍَّة، كيحتسُل أنَّو عاش حتى مشترف القخف الدادس عذخ السضبلدؼ.  لع

 السصمب الخامذ: مؤلفاتو.

مؤلفاتو بحدب السرادر التي كججت  بعج البحث فيي قمضمة بشدبة لعمسو كتبحخه في الشحػ كباقي 

 العمػـ كىي:

 فتاكى عغ اليديجييغ    .1

دمحم البخقمعي ألََّف فتاكػ عغ الضديجيضغ كما يجب عشج معاممتيع َكفًقا لمسحىب ثَبَت أّف مػالنا 

قع ، كليحه الفتاكػ ندخة في جامعة شػكضػ مكتبة معيج البحػث اإلستذخاقضة مدجمة بخ  (1)الذافعي

 .(2). كقاـ بشذخىا مرصفى دىقاف146

 حاشية البخقمعي عمى شخح اليشجي:  .2

دمحم  (3)ذيضخ بالبخقمعي رحسو هللا تعالى، قاضي زادهحاشضة اليشجؼ لمعبلمة دمحم ال -

عمى يِج (4)، تست الحاشضة عمى شخح الكافضة لمبخقمعيa 1  _79a،1/473أفشجؼ 

                                                           

 (. 470، ص1، ج( )شخؼ خاف1)
ـ، 2015، 1/3: مرصفى دىقاف، مجمة نػِبيار أكاديسضة ، Aة ( )مػالنا دمحم البخقمعي كفتػاه في الضديجي2)

 (. 151-137ص
 ـ( 1850 - 000ق /  988 - 000(  قاضي زاده: )3)

. كاف أبػه قاضضا بأدرنة كتػلى ىػ أحسج بغ محسػد األدرنػؼ، شسذ الجيغ، قاضي زاده : فقضو حشفي، مغ الخـك
قزاء حمب بزع سشػات ثع قزاء القدصشصضشضة، فقزاء عدكخ الخـك ايمي، كأبعج في أكاخخ أياـ الدمصاف سمضع، 

 ط( في تكسمة -كأعضج في أياـ مخاد خاف. ثع قمج الفتػػ بجار الدمصشة إلى أف تػفي. لو كتب، مشيا )نتائج األفكار 
فتح القجيخ البغ اليساـ، في فخكع الحشفضة، ك )حاشضة( عمى شخح السفتاح لع يتسيا، ك )حاشضة عمى شخح الػقاية 

؛ الدركمي, 99, ص3خ( في األزىخية. انطخ: )الغدؼ, الكػاكب الدائخة بأعضاف السئة العاشخة, ج -لرجر الذخيعة 
 ( 254, ص1األعبلـ, ج

 (.1370ص, 2)حاجي خمضفة,كذف الطشػف,ج(  4)
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السرخؼ غفخ هللا تعالى لو  العبج الزعضف الفقضخ أحسج بغ أحسج السيتار الحشفي

 ق.959ػالجيو كذلظ سشة كلِ 

، a171  _206a، 635حاشضة اليشجؼ لسػالنا ابِغ قمعي، الال إسساعضل رقع  -

كؼ، ُنِدَخت في مجيشة الجديخة بالسجرسة , الُعَسخية الدضج دمحم ابغ الدضج حدضغ الحدُّ

العبجلّضة، كبحدب التاريخ السػجػد عمى الػرقة األكلى لمكتاب تّع ندخيا حػالي عاـ 

تاريخ َنْدِخيا الحؼ جاء في نياية كتاٍب آَخخ ضسغ السجمَِّج نفدو ق، كأمَّا 1060

 ق.1014فيػ عاـ 

كليحا الكتاب ندخة ناقرة باسع حاشضة البخقمعي عمى حاشضة اليشجؼ في مكتبة الجسعضة اآلسضػية 

 . (1) 797بسجيشة َكْمُكَتا تحت رقع 

 حاشية الخبيري .3

، ىحه الشدخة (2)بغ أبي بكخ بغ دمحم الخبضري كتب حاشضًة عمى شخح الكافضة لذسذ الجيغ دمحم

. جاءت ىحه (3)عمى األرجح 1115عاـ  بجلضذندَخيا يعقػب الحدضشي السعخكؼ بالسبل يعقػب في 

، كليحا الكتاب ندخة كاممة باسع حاشضة 228-149الشدخة ضسغ مجسػعة كتقع بضغ الرفحة 

مة في مكتبة الجسعضة اآلسضػية بسجيشة َكْمُكَتا تحت رقع البخقمعي عمى شخح الكافضة لمخبضري مدجّ 

اـ لمسخصػشات في بغجاد(4)799 ، كإلحجػ ىاتضغ (1)، كلو ندخة أخخػ في مكتبة دار صجَّ

                                                           

( )زىػر عمّي: فيخس بالعخبضة كالفارسضة كاليشجية كالبشجابضة الباشتػية كالتخكضة لمسخصػشات كالكتب في مكتبة 1)
 (. 15، ص1837الجسعضة اآلسضػية في البشغاؿ، َكْمُكَتا 

 (.  1371، ص11( )كذف الطشػف: كاتب جمبي، ج2)
 (.228)حاشضة الخبضري لمبخقمعي، ص (3)
( )زىػر عمي: فيخس بالعخبضة كالفارسضة كاليشجية كالبشجابضة الباشتػية كالتخكضة لمسخصػشات كالكتب في مكتبة 4)

 (. 15الجسعضة اآلسضػية في البشغاؿ، ص
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الحاشضتضغ ندخة في الدعػدية بسخكد السمظ فضرل لمبحػث كالجراسات اإلسبلمضة مدجمة تحت )رقع 

 .(2) الكافضة( باسع حاشضة الِبخقمي عمى 3/4172

 السبحث الثاني: حاشية البخقمعي

 السصمب األكؿ: التعخيف بحاشية البخقمعي

حاشضة اإلماـ البخقمعي رحسو هللا تعالى عمى شخح الكافضة لمفاضل اليشجؼ ندختضغ كليحا الكتاب 

َتا ندخة ناقرة باسع حاشضة البخقمعي عمى حاشضة اليشجؼ في مكتبة الجسعضة اآلسضػية بسجيشة َكْمكُ 

سبق أف ذكختو في السبحث األكؿ: حضاة البخقمعي كأثاره حاشضة اليشجؼ بذكل  797تحت رقع 

 مفرل. كلكغ مع األسف لع نحرل عمى صػرتيا 

 السصمب الثاني: اسع الحاشية كندبتيا إلى السؤلف

 حاشية اليشجي:

لشدخة في مجسػعة حاشضة اليشجؼ لمعبلمة دمحم الذيضخ بالبخقمعي رحسو هللا تعالى، تػجج ىحه ا-

في مكتبة قاضي زاده دمحم أفشجؼ السػقػفة في السكتبة الدمضسانضة بإسصشبػؿ فضسا  1/473تحت رقع 

عمى يِج العبج الزعضف الفقضخ (3)، تست الحاشضة عمى شخح الكافضة لمبخقمعي1a-79 aبضغ كرقات 

 ق.959و كذلظ سشة أحسج بغ أحسج السيتار الحشفي السرخؼ غفخ هللا تعالى لو ككِلَي كالجي

                                                           

مفي ك تحدضغ إبخاىضع الّجكسكي دىػؾ، 1) ، 2001(  ) تاريخ مارديغ: عبج الدبلـ السارديشي، تحقضق مججؼ الدَّ
 (.   51, 50ص

 (.1242، ص11، ج2004)جامع الذخكح كالحػاشي: عبج هللا دمحم ُحبذي، أبػ ضبي، (  2)
 (. 1370, ص2( )حاجي خمضفة, كذف الطشػف,ج3)
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السػجػدة في السكتبة  635حاشضة اليشجؼ لسػالنا ابِغ قمعي، في كتب الال إسساعضل بخقع -

، كالشاسخ ىػ الدضج دمحم ابغ الدضج حدضغ a171 - 206aالدمضسانضة، في مجسػعة بضغ كرقات 

كؼ، ُنِدَخت في مجيشة الجديخة الُعَسخية, بالسجرسة العبجلّضة، كبحدب التاريخ السػجػد عمى الػرقة  الحدُّ

ق، كأمَّا تاريخ َنْدِخيا الحؼ جاء في نياية كتاٍب آَخخ 1060األكلى لمكتاب تّع ندخيا حػالي عاـ 

 ق. 1014ضسغ السجمَِّج نفدو فيػ عاـ 

 السصمب الثالث: سبب تأليفيا

ا إلى أنحاء السعسػرة كاف مغ ضسغ الببلد التي زارىا بمجة عشجما غادر اإلماـ البخقمعي بمجه متػجي

ألمضخ شخؼ  بجلضذالسذيػرة كحدب ركاية السؤرخ شخفخاف البجلضدي َألََّف البخقمعي في  بجلضذ

حػاشَي عمى كتاَبي الخبضري كاليشجؼ في عمِع الشحػ  كأثشاء إقامتو فضيا كتخحضب كالضيا بو كحدغ 

فخغو لمعمع  فانبخػ اإلماـ البخقمعي ليحه السيسة كأجاب شمب الػالي كألف حاشضتو ضضافتو لو كت

 الخائعة كالسسضدة ىحه كالتي القت استحداف العمساء كثشائيع عمضيا. 

 السصمب الخابع: تاريخ تأليفيا

حدب القضػد السػجػدة في الػرؽ األخضخ مغ ندخة الخياض لقج استشدخ حدغ بغ إبخاىضع الكػراني 

حاشضة البخقمعي عمى شخح الخبضري في سشة اثشضغ كثبلثضغ كتدعسائة كنقل الكػراني ىحه الحػاشي 

األمضخ داكد بغ السمظ دمحم السعاصخ لمذخؼ  (1)مغ ندخة السؤلف ىحه الحاشضة ألفت ألمضخ خضداف

 خاف الكبضخ  

                                                           

ِحضَداُف: بكدخ أكلو، كسكػف ثانضو، كزاؼ، كألف، كنػف، يجػز أف يكػف جسع الحػز، كىػ الذيء يحػزه (  1)
.)ياقػت كبداتضغ كثضخة كمضاه غديخة، كىي قخب إسعخت مغ ديار بكخكيحرمو، نحػ رأؿ كرئبلف: كىػ بمج فضو شجخ 

 (.360, ص1؛ القدكيشي, آثار الببلد كأخبار العباد, ج331, ص2الحسػؼ, معجع البمجاف, ج
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ببخقمعي رحسو هللا تعالى، السػجػدة فضو  كتػجج في بجاية ندخة حاشضة اليشجؼ لمعبلمة دمحم الذيضخ

ُكتب قاضي زاده دمحم أفشجؼ عبارة تست الحاشضة عمى شخح الكافضة لمبخقمعي عمى يِج العبج الزعضف 

 ق.959الحقضخ أحسج بغ أحسج السيتار الحشفي السرخؼ غفخ هللا تعالى لو كلػالجيو سشة 

خقمعي حاشضة اليشجؼ لججه األمضخ شخؼ خاف الكبضخ تػفي البجلضدي لقج ألف الب ركػ شخؼ خاف

شيضجا في شيخ صفخ مغ سشة أربعضغ كتدعسائة حدب ىحه السعمػمات نفيع أف البخقمعي ألف 

األمضخ داكد كدرس ىشاؾ في السجرسة  كبعج مجة انتقل إلى خجمة حاكع خضداف حاشضة اليشجؼ أكاًل 

الجاكدية نفيع مغ ىحه السعمػمات أف البخقمعي في ىحه الفتخة ألف حاشضة الخبضري ىشاؾ ألجل 

األمضخ الخضداني كيسكغ أف نعتبخ تألضف حاشضة اليشجؼ قبل كفاة األمضخ شخؼ خاف الكبضخ قصعا أك 

   قبل استشداخ ندخة الكػراني لحاشضة الخبضري محتسبل.

 . السصمب الخامذ: محتػاىا

عشجما نفتح أؼ كتاب مغ كتب الشحػ نخػ أنو يحتػؼ عمى مػاضضع عمى األغمب متذابية كال يػجج 

في الشحػ كليا متغ كىي أيزًا مغ متػف نحػ مغ  اختبلؼ كثضخ؛ كىحه حاشضة عمى شخح كتاب 

ضة فإنيا ال تذسل جسضع أجل ذلظ, فيحه الحاشضة محتػاىا مختبط بالستغ كبالذخح كلكػنيا حاش

مػاضضع الشحػ كليحا تأخح عّجة مػاضضع تبضشيا كتػضحيا مثبل تأخح الحاشضة بعس الكمسات أك 

مدائل نحػية فيحه كمسات مػجػدة في الذخح كفي الستغ فسثبل بعس األحضاف تكػف مدألة لغػية أك 

قف البخقمعي عمى مدألة مغ مختبصة بالسشصق أك بالببلغة أك أحضانًا تكػف نحػية أك صخفضة كقج ي

 مدائل يػضحيا كيأتي بسدألة يسخ عمضيا بجكف تفرضل كمثل ذلظ:

إف عمساء السدمسضغ يبجؤكف كتبيع بالبدسمة كالحسج كالثشاء كلكغ  في ىحه الحاشضة كالستغ كالذخح لع 

في ىحه  -رحسو هللا -(1)ُيحكخ الحسج كثشاء فقج ذكخ اليشجؼ سبب  ذلظ بقػلو: "إنسا لع يبجأ الذضخ

                                                           

 (  )يقرج ابغ الحاجب صاحب الكافضة(.1)
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رحسيع -الخسالة بحسج هللا ىزسا لشفدو بتخضضل أف كتابو ىحا مغ حضث إنو كتابو لضذ ككتب الدمف 

 حتى يبجأ بو عمى سششيا".  -هللا

بجأ بذخح الكمسة حضث فدخ أكاًل: البلـ التي دخمت عمى الكمسة  -رحسو هللا تعالى-كاإلماـ البخقمعي 

 إف الجشذ عمى ضخبضغ....". -هللا اعمع-اء لمػحجة فقاؿ: "البلـ لمجشذ: كالت

كعشج شخح الكمسة قاؿ: "لفع كضع لسعشى مفخد" عخفيا بجسمة كاحجة كلع يعخؼ المفع أما اليشجؼ فقج 

فرل معشى المفع لغة كاصصبلحا بقػلو: " لفع ىػ في المغة: الخمي يقاؿ أكمت التسخة كلفطت الشػاة 

تسج عمى السخارج مغ حخكؼ فراعجا كقضل الحاصل مغ أؼ رمضتيا كفي االصصبلح صػت يع

صػت يقرج بو حرػؿ حخؼ فراعجا كقضل ما يتمفع بو اإلنداف مغ حخؼ فراعجا كفي كل 

 ". (1)كجػه مغ الشطخ

 كفي مدألة نحػية )ضسيخ العائج(:

 قػلو: أؼ قػؿ الذارح اليشجؼ  "كفي عػِد ضسضخ خبلفو إلى الخفع نطخ ألف الخفع حضغ عجـ كجػد

 قخيشة خبلفِو كاجب ال راجح". 

يقػؿ البخقمعي: "في ىحا الشطِخ نطٌخ ألف خبلؼ الذيء ما يعارضو كيجافعو كالشرُب السخجػُح ال 

يعارض الخفَع فمضذ خبلفو كيكػف الخفُع معو راجحًا لجػاِز الشرِب أيزًا لػجػِد قخيشٍة كأيزًا فإف 

لسحجكِد فيػ قخيشة دالة عمى أف بقخيشة خبلفِو قخيشُة الزسضخ في رفعو كيختاَر رفعو عائٌج إلى االسع ا

خبلِؼ الخفع السختاِر ال مصمق الخفع فالزسضخ في خبلفِو لمخفع السختاِر دكف مصمِق الخفع ألف 

االسع السحجكد يجب أف يجػز نرُبُو كإال فمضذ ىػ فػاجب الخفع لضذ مغ االسع السحجكد في 

 .(2)شيء

                                                           

 (.120؛ قدع التحقضق, ص3(  )اليشجؼ: شخح الكافضة, ص1)
 (.422ع التحقضق, ص)قد(  2)
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 العمساء  حػؿ "االسع السحجكد" كيشاقذيا كيبيشيا: أراء كىشا يبخز

"قػلو: ككجػب الخفع عصف عمى كجػب الشرب اعمع: أف حاؿ االسع لمسحجكِد إلى يعجكا أربعة 

ـٍ أف يختار رفعو، أك يختار نربو، أك يدتػؼ رفعو كنربو، كلع يحكخ جسيػر الشحاة ما كجب  أقدا

الفعل مذتغبل بسجخكر بو يحقق فاعمضة الفاعل بأف يكػف  رفعو كأثبتو ابغ كضداف قاؿ: كذلظ إذا كاف

آلة الفعِل نحػ: الذخط "ضخبت بو" ألنو لسا حقق فاعمضة الفاعل فكأنو فاعل مخفػع كقج تقخر أنو ال 

يجػز نرب االسع السحكػر إال إذا اشتغل الفعل عشو بسشرػب كىحا الحؼ ذكخه قضاس بارد كالػجو 

ل عغ بسشرػب محبًل يمى ما بعج "إذا السفاجأة" كاجب الخفع في جػاز نربِو لكػف الفعل مذتغ

 "...(1) نحػ: "خخجت فإذا زيج يزخبو عسخك

 كفي مدألة  صخفية كمسة)جسع(:

ألنو جسع جسعاء كجسعاء  إف كاف صفة كاف   )جسع( "معجكؿ عغ جسع أك جساعي أك جسعاكات

 .(2) حقو أف تجسع عمى فعل  كحسخاء ك حسخكاف"

معي فقاؿ قػلو: معجكؿ عغ جسع أؼ عشج األكثخيغ. "َجَساَعي" أك " َجْسعاَكات " أؼ عشج أبي أما البخق

عمّي الفارسي فإنو قاؿ لضذ قضاس كل " ُفَعبلء " أف يجسع عمى " ُفّعل" بل قضاس " ُفَعبلء " مؤنث 

َف ", ال "َجْسُع" كلػ كاف "َأْفَعل" السجسػع عمى " ُفّعل "أيزًا ك" َأْجَسَع"  " َمْجُسػع " عمى " َأْجَسُعػ 

"َجْسُع" معجكاًل عغ "َجَسَع" ك "َفَعل" يرمح "لجسع" السحكخ كالسؤنث لجاز "جاءني الخجاؿ" "َجْسع" 

قاؿ:" كالحق أف "َجْسَعاء" اسسًا ال صفة كقضاس َفْعبَلء اسسا " َفَعاَلى " في التكدضخ ك" َفْعبلكات " في 

 . (3)الترحضح "كرحارػ" ك"صحخاكات"

                                                           

 (.423(  )قدع التحقضق, ص1)
 (.218-217؛ قدع التحقضق, ص21(  )اليشجؼ, شخح الكافضة, ص2)
 (.218-217)قدع التحقضق, ص(  3)
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كلكغ يأتي بتعبضخات ببلغضة يبضغ رأؼ الذارح كالسرشف كيحكخ  مدألة نحػية "العامل السعشػي" في

 رأيو.

قػؿ الذارح أؼ اليشجؼ: "إال إذا كاف أؼ العامل السعشػؼ ذا الحجثضغ نحػ: "زيج قائسا كعسخك قاعجا"  

لسذبو بو كىسا الحالة كقػؿ البخقمعي: "فإف آلة التذبضو لسا دؿ عمى الحجثضغ اعشي حجثي السذبو كا

التي يذتخكاف فضيا ِمْغ ُحْدٍغ كغضخه كلع يتسضد الحجثاف أحجىسا مغ اآلخخ لـد أْف يكػف مشرػب كل 

بجشب صاحبو السرّخح بو الحؼ ىػ السسثل ك السسثُل بو دفعا لبللتباس فضمـد تقجيع السعسػؿ عمى 

أف ال يتقجـ الحاؿ عمى الطخؼ العامل السعشػؼ ذا لحجثضغ اعمع أف مقتزى ما قالو السرشف: 

كشبيو مصمقًا ألنيسا أيزًا عامبلف معشػياف كفضو خبلؼ فدضبػيو ال يجضده أصبًل نطخًا إلى ضعف 

الطخؼ كأجازه األخفر لذخط تقجيع السبتجأ عمى الحاؿ نحػ: "زيج قائسا في الجار" فأما مع تأخضخ 

في السشع فبل يجػز: "قائسا زيج في الجار" ك "ال قائسا في الجار  السبتجأ عغ الحاؿ فإنو كافق سضبػيو

زيج" اتفاقا لتقجيع الحاؿ عمى عاممو الحؼ فضو ضعف ما عشج األخفر أيزا إذ لضذ مغ تخكضب 

الفعل كعمى صاحبو كعمى ما صاحبو نائب عشو أؼ السبتجأ ككحا مقتزاه أف ال يتقجـ عمضيا الحاؿ 

ر مصمقًا كقج صّخح ابغ بخىاف بجػاز تقجمو عمى عاممو الحؼ ىػ الحؼ ىػ ضخؼ أك جار كمجخك 

 . (1)ضخؼ أك جار كمجخكر لتػسعيع فضو

 تحقيق في بشاء كمسة)حزار ك أمثاليا(:

كلتحقق مػجب البشاء في نحػ: "حزار" مسا فضو َراٌء مغ"َفَعاِؿ" التي مغ أعبلـ األعضاف السؤنثة فإنو 

تسضع, كلضذ فضو ما يػجب البشاء إال مذابية "نداؿ" كزنا ك "عجال"  مبشّي عشج أىل الحجاز, كأكثخ بشي 

 .(2)مقجرا كلع يكتف فضو بالسذابية كزنًا لئبل يخد نحػ: "ذىاب" ك"سحار" ك "كآلـ"

                                                           

 (.460(  )قدع التحقضق, ص1)
 (.221(  )قدع التحقضق, ص2)
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 كفي العخكض:

"السخاد مغ مفاعل الػزف كمفاعضل الػزف العخكضّي حتى ال يمـد أف يكػف مفخد مػزكف مفاعل عمى 

"مثبًل: مفاعل باعتبار "الحخكات", ك"الدكشات" أعشي الػزف العخكضي مع أف كزف مفعل "فحزاجخ 

كزنو الترخيفي فعالل كمفخده فعمل ك"قشاديل" مفاعضل كحلظ مع أف كزنو الترخيفي فعالضل كمفخده 

 ".(1)فعمضل

 يتصخؽ في محتػػ حاشضتو إلى مدائل عجيجة مشيا الشحػية -رحسو هللا-فقج رأيشا اإلماـ البخقمعي 

 . كالرخفضة كببلغضة كأيزا لغػية كقج أتضت لكل مشيا بسثاؿ

 السصمب الدادس: مرادره.

مرادر البخقمعي في حاشضتو كثضخة كمختمفة كأحضانا استفاد مغ عمساء أك كتب الشحػ كأحضانا مغ 

عمػـ أخخػ كعمع الببلغة كالرخؼ كالسشصق كالمغة  كال ييسل االستفادة مغ محاىب الشحػ كأىل 

 ز كبشي تسضع كنحػىع.الحجا

في حاشضتو عغ عمساء برخيضغ ككػفضضغ كعمساء آخخيغ  -رحسو هللا -كليحا نقل اإلماـ البخقمعي

كأىل الحجاز كبشي تسضع. كقج تفاكت نقمو عغ ىحه السرادر، فيشاؾ مرادر نقل عشيا عجة مخات، 

 كأخخػ لع يشقل عشيا إال مخة كاحجة.

لسرادر،  فقج ذكخ كتابًا فقط "السفرل" دكف ذكخ مؤلفو كأيزا كاختمفت شخيقتو في الشقل عغ ىحه ا

ذكخ الكافضة بقػلو: كالسرشف في الكافضِة مخة كاحجة كفي ثبلثة مػاضع شارحي الكافضة  دكف ذكخ 

السؤلف بقػلو بعس شارحي: "كتاب الكافضة"، كتارة يكتفي بحكخ اسع السؤلف مغ غضخ ذكخ كتابو، 

مضو في ذكخ مرادره، كتارة ال يحكخ اسع السرجر كال اسع مؤلفو، كإنسا كىحه الصخيقة ىي الغالبة ع

                                                           

 (.241)قدع التحقضق, ص(  1)
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يكتفي بعبارات تفضج نقمو عغ مرجر ما، كقػلو: "كقضل"، ك"قاؿ بعس" ك "بعزيع"، ك"قاؿ أكثخ 

 الشحػيضغ" ك"الشحػيضغ" ك"الستقجمضغ" ك "الستأخخيغ" كنحػ ذلظ.

مرجرا، مع الكافضة ما عجا شخكح الكافضة  كقج بمغت مرادره التي صخح بالشقل عشيا سبعة كعذخيغ

كلع يحكخ اسع الكتاب كإنسا ذكخ اسع العالع كال أدعي أف جسضع مرادره التي صخح بيا قج كقف 

 عمضيا بشفدو كنقل عشيا مباشخة، بل مشيا ما نقل عشو بػاسصة مرادر أخخػ.

 كفضسا يمي عخض لسرادره مختبة بحدب تاريخ الػفاة:

 ع البخقمعي بالػاسصة، أك بالّشقل مغ كتبيع:أكاًل: مغ نقل عشي

ؽ. 80-130الكشجؼ ) الذاعخ الػحضج الحؼ ذكخه باسسو ىػ امخؤ القضذ بغ حجخ بغ الحارث -1

ىػ(, شاعخ جاىمي، أشيخ شعخاء العخب حضث استذيج بو في ضخؼ الدماف: قاؿ: نحػ قػؿ امخؤ 

 .(1) ٌخ كغًجا أمخٌ القضذ: الضػـَ خس

كسضبػيو كابغ  بالػالء، أبػ سمضساف: مغ أئسة المغة. كىػ شضخ الخمضل عضدى بغ عسخ الثقفي -2

 ...(2)ىػ(. ذكخه مخة كاحجة بقػلو زعع عضدى 149العبلء )

 .(3)ىػ( ركػ عشو البخقمعي مخة  كاحجة154) أبػ عسخك بغ العبلء-3

ىػ( نقل عشو في أربعة مػاضع ، كال أدرؼ ىل أخح مغ كتاب 170الفخاىضجّؼ ) بغ أحسج الخمضل -4

ثبلثة : اعمع أف السحاىب في نحػ: "جػار" (4)العضغ مباشخة، أك أّنو نقل عشو بالػاسصة  يقػؿ البخقمعي

                                                           

 (.336( )قدع التحقضق,ص1)
 (.263قدع التحقضق, ص(  )2)
 (.389(  )قدع التحقضق, ص3)

 (.253)قدع التحقضق, ص   (4)
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كالخمضل: لع أجج في كتاب "العضغ" أك كتاب "الجسل في الشحػ" ىحه  أحجىسا: كىػ قػؿ سضبػيو

 ....(1)العبارة, كلكغ كججت في "الكتاب"  يقػؿ سضبػيو: سألت الخمضل

كعشج البحث عثخت  : البلـ بجؿ مغ الديادة في السدتغاث"في السدتغاث يقػؿ البخقمعي "قاؿ الخمضل

 ".(2): "زعع الخمضل رحسو هللا أف ىحه البلـ بجٌؿ مغ الديادةذلظ في "الكتاب" حضث يقػؿ سضبػيو

ىػ( ذكخه البخقمعي في أربعضغ مػضعًا ، كىػ 180أبػ بذخ عسخك بغ عثساف بغ قشبخ) سضبػيو-5

 .(3)يحتل السختبة األكلى في قائسة مرادره دكف ذكخ اسع كتابو

بِّّي اْلَػاَلء اْلَبْرِخّؼ َأُبػ عبج الخَّْحَسغ ) ُيػُنذ -6 ىػ( ذكخه البخقمعي في خسدة  182بغ حبضب الزَّ

 .(4)مػاضع

ىػ( نقل عشو في سبعة مػاضع برضغ مختمفة مخة 189) أبػ الحدغ عمّي بغ حسدة الكدائيّ  -7

 .(5)يقػؿ البخقمعي: عمى محىب الكدائي كمخة يقػؿ: عشجىع أؼ عشج الكدائي مغ الشحػيضغ

. كمخة (6)كمخة يقػؿ: ىحا عمى محىب غضخ الكدائي. قػلو: ححؼ الفاعل عمى محىب الكدائي

 (7)إاّل الكدائي يقػؿ: أىل الكػفةِ 

 .(8)ىػ( نقل عشو في أربعة مػاضع207) أبػ زكخيا يحضى بغ زياد الفّخاء -8

                                                           

 (.310, ص3لكتاب, ج, ا(  )سضبػيو1)
 (.381؛ قدع التحقضق, ص218, ص2, الكتاب, ج(  )سضبػيو2)
 (....255-253 -249 -232 -223(  )قدع التحقضق, ص3)
 (. 416-262قدع التحقضق, ص(  )4)
 (....-296 -295- 292)قدع التحقضق, ص(  5)
 (. 338قدع التحقضق, ص(  )6)
 (.462قدع التحقضق, ص(  )7)

 ( 340-320-292-281)قدع التحقضق, ص   (8)
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ىػ(.  215اأَلْكَسط: َأُبػ اْلحدغ سعضج بغ مْدعَجة اأْلَْخَفر: مػلى بشي مجاشع بغ داـر ) اأَلْخَفر-9

 . (1)ذكخه البخقمعي في ثبلثة عذخ مػضعا

 .(2)ق( ذكخه في مػضعضغ225: َصاِلُح ْبُغ ِإْسَحاَؽ َأُبػ ُعَسَخ اْلَجْخِميُّ )صاِلح الَجْخمي -10   

 . (3)ىػ(ذكخه في ثبلثة مػاضع 249) الساِزني بكخ بغ دمحم بغ حبضب، أبػ عثساف السازني -11

ق( ذكخه في ثسانضة عذخ  286دمحم بغ يديج بغ عبج األكبخ الثسالي األزدؼ ) السبخد -12

 .(4)مػضعاً 

ىػ(. ذكخه  299: عالع بالعخبضة )بغ أحسج بغ إبخاىضع، السعخكؼ بابغ كضداف : دمحمابغ َكْضَداف -13

ـٍ إّما أف يختار رفعو ,  البخقمعي في مػضعضغ حضث قاؿ: حاؿ االسع لمسحجكِد إلى يعجكا أربعة أقدا

خ جسيػر الشحاة ما كجب رفعو كأثبتو ابغ أك يختار نربو, أك يدتػؼ رفعو كنربو, كلع يحك

 ... (5)كضداف

ىػ(. ذكخه  311عالع بالشحػ كالمغة ) : إبخاىضع بغ الدخّؼ بغ سيل أبػ إسحاؽ الدّجاجالدجاج- 14

 .(6)البخقمعي في ثبلثة مػاضع

, ِتْمِسْضُح الُسَبخِِّد.)  ُمَحسٍَّج َعْبُج هللاِ  ابغ درستػيو: َأُبػ -15 ق(. ذكخه 347بُغ َجْعَفِخ بِغ َدَرْسَتَػْيو الشَّْحِػؼُّ

 .(7)في مػضعضغ

                                                           

 (....344 -327 -274-273)قدع التحقضق, ص   (1)
 (.412-189, ص(  )قدع التحقضق2)
 (. 506-363)قدع التحقضق, ص(  3)
 (....491 -363 -335 -255قدع التحقضق, ص(  )4)
 (.461-423( )قدع التحقضق, ص5)
 (. 447-335 -254قدع التحقضق, ص(  )6)
 (.345-344قدع التحقضق, ص( ) 7)
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ضخافي: َأُبػ سعضج اْلحدغ بغ عبج هللا -16 ىػ( ذكخه البخقمعي في  368بغ السخزباف الدضخافي ) الدِّ

 . (1)ستة مػاضع

ىػ(. ذكخه في  377: ىػ اْلحدغ بغ َأْحسج بغ عبج اْلغفار اْلَفاِرِسي الشَّْحِػّؼ )َأُبػ َعمّي اْلَفاِرسي -17

 . (2)مّي اْلَفاِرسيمػضعضغ مخة بقػلو: "أبػ عمي" كمخة بقػلو: َأبي عَ 

ق(. ركػ عشو البخقمعي 456) ابغ البخىاف: الَعبلََّمُة؛ َعْبُج الَػاِحِج بُغ َعِميِّ بِغ َبْخَىاَف الُعْكَبِخؼُّ  -18

 :... .(3)مخة  كاحجة حضث قاؿ: قاؿ ابغ البخىاف

، الَجْػَىِخؼُّ ) باَبذاذ الشحػؼ َشاِىُخ بُغ َأْحَسَج بِغ َبابَذاذابغ  -19 ىػ( ذكخه مخة  469الِسْرِخؼُّ

 .(4)كاحجة

بغ يممبخت الجدكلي البخبخؼ السخاكذي، أبػ  الُجُدكلي: ابغ َيَمْمَبْخت عضدى بغ عبج العديد -20

ىػ( ذكخه مخة كاحجة في حكع "ال" السجخدة عغ اليسدة" مقخكنًا مع مرشف الكتاب  607مػسى)

 .(5)"الكافضة" قاؿ: السرشف ك الجدكلي 

بغ َعمّي َأُبػ َيْعُقػب الدكاكي اْلَخَػاِرْزِمّي سخاج الّجيغ  الدكاكي: ُيػُسف بغ أبي بكخ بغ ُمَحسَّج -21

 ...(6)ىػ(.ذكخه مخة كاحجة حضث قاؿ: إشارة إلى ما قالو الدكاكي 626)

: يعضر بغ عمي بغ يعضر ابغ أبي الدخايا دمحم بغ عمي، أبػ البقاء، مػفق الجيغ ابغ َيِعضر- 22

 .(7)ىػ(. ذكخه في مػضعا كاحج 643بابغ يعضر كبابغ الرانع. ) األسجؼ، السعخكؼ

                                                           

 ( .363-324-321قدع التحقضق, ص(  )1)
 (. 218-217قدع التحقضق, ص(  )2)
 (.314(  )قدع التحقضق, ص3)
 (.345)قدع التحقضق, ص(  4)
 .(507( ) قدع التحقضق, ص5)
 (.317قدع التحقضق, ص(  )6)
 (.384قدع التحقضق, ص(  )7)
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ىػ(  672، ابغ مالظ الصائي الجّضاني، أبػ عبج هللا، جساؿ الجيغ )السالكي: دمحم بغ عبج هللا -23

نى أللفضة ابغ ذكخه مخة كاحجة بعج البحث كججت نفذ العبارة في حاشضة الرباف عمى شخح األشسػ 

مالظ حضث قاؿ: "التداميع اتحاد العامل في الحاؿ كصاحبيا ال دلضل ليع عمضو كال ضخكرة ألجأتيع 

 ". (1)إلضو كالحق أنو يجػز اختبلؼ العاممضغ عمى ما ذىب إلضو السالكي

 .(2)كخه في ثبلثة مػاضعىػ(ذ 686األستخاباذؼ ) الخضي: دمحم بغ الحدغ الخضي-24

 .(3)اضعمػ ثبلثة ق( ذكخه في 745الشَّْحػؼ: دمحم بغ يػسف ابغ َحضَّاف ) األنجلدّي َأُبػ َحضَّاف-25

 ثانضًا: السحاىب التي ذكخىا البخقمعي في حاشضتو كاستجؿ بيا كىي كالتالي:

 .(4)محىب البرخيضغ ذكخ في سبعة مػاضع -1

 .(5)محىب الكػفضضغ ذكخ البخقمعي في سبعة مػاضع -2 

 .(6)كأىل الحجاز في خسدة مػاضع -3

 .(7)كبشي تسضع اربعة مػاضع -4

 .(8)كمحىب آخخيغ في مػضع كاحج كعمضو أكثخ الستأخخيغ أيزًا مخة كاحجة -5

 .(9)كذكخ الستقجمضغ في مػضعضغ  -6

 .(1)كبشي أسج في مػضع كاحج -7
                                                           

 (.342قدع التحقضق, ص(  )1)
 (.484-427 -262)قدع التحقضق, ص(  2)
 (.506-384-352( ) قدع التحقضق, ص3)
 (.499-498-491( )قدع التحقضق, ص4)
 (. 496-425-409 -327( )قدع التحقضق, ص5)
 (.352  -222 -221(  )قدع التحقضق, ص6)
 (. 352-222-221)قدع التحقضق, ص(  7)
 (. 494 -219قدع التحقضق, ص(  )8)
 (.  198( )قدع التحقضق, ص9)
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" ك"أىل مخة كاحجة حضث قاؿ: "اختمف أىل البرخِة إاّل سضبػيو ك أىل الكػفةِ  البرخةكذكخ أىل  -8

 ".  (2)الكػفِة إاّل الكدائي

ىؤالء مرادر البخقمعي كالسحاىب الحؼ نقل مغ كتبيع أك نقل عشيع بػاسصة كتاٍب أك راٍك، كيسكغ 

 أف نخخج في الشياية مشيا السمحػضات التالضة: 

". (3)نجرة السرادر التي ذكخىا البخقمعي فقط ذكخ كتابا كاحجا مع مؤلفو بقػلو: "صاحب السفرل -أ

يعضر ابغ أبي الدخايا دمحم بغ عمي، أبػ البقاء، مػفق الجيغ لراحبو ابغ َيِعضر: يعضر بغ عمي بغ 

ىػ(. مخة كاحجة ذكخ اسع الكتاب "صاحب  643األسجؼ، السعخكؼ بابغ يعضر كبابغ الرانع. )

 ".(4)السفرل

 ذكخ في ثبلثة مػاضع بقػلو: "بعس شارحي الكافضة". -ب

 يشقل البخقمعي عغ مرادرىع دكف تدسضة كتبيع. -ج

عمساء لع يجركيع البخقمعي، كلع يمتِق مشيع أحجًا، ركػ عشيع بالػاسصة أك بالّشقل مغ ىؤالء ال -ق

 كتبيع.

ككاف كثضخ مغ العمساء في القخنضغ الّثاني كالّثالث يتحخجػف مغ ذكخ ذلظ، كيعجكنو مشقرة فضسغ 

 يرشعو، ثع بجأ بعزيع يشقل مغ كتب الستقجمضغ كصحفيع فضدقط الدشج.

في مقجمة كتابو "الّتكسمة" بعج أف ذكخ السرادر اّلتي نقل  (5)غ محّسج البذتيكفي ذلظ يقػؿ أحسج ب

عشيا: "استخخجت ما كضعتو في كتابي مغ ىحه الكتب ... كلعل بعس الشاس يبتغي العشت 

                                                           

 (. 259( )قدع التحقضق, ص1)
 (.462قدع التحقضق, ص( ) 2)
 (.384(  )قدع التحقضق, ص3)
 (.309قدع التحقضق, ص(  )4)
 ـ( 959 - 000ق /  348 - 000(  الُبْذتي: )5)
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بتيجضشو كالقجح فضو؛ ألني أسشجت ما فضو إلى ىؤالء العمساء مغ غضخ سساع ... كإنسا إخبارؼ عشيع 

 ". (1)مغ عخؼ الغثَّ مغ الدسضغ، مّضد بضغ الرحضح كالدقضعإخبار مغ صحفيع، كال يدرؼ ذلظ عمى 

بغ أحسج كأبي عسخك بغ العبلء  كقج فعل مثل ذلظ البخقمعي في حاشضتو، فأّنو نقل عغ الخمضل

 .كسضبػيو كالكدائي، كالسبخد كغضخىع ....كبضشو كبضغ ىؤالء فتخة زمشضة

 السصمب الدابع: السرصبلحات 

ج البحث في داللة السرصمح عخبضا، لعّل ذلظ يسّج القارغ بأبعاد كآفاؽ كيكذف في ذلظ كال شظ بع

 عغ عسخ المفع كبشائو.

: "إف جحر المفع )مرصمح( مغ: صمح: كالربلح ضج الفداد. كربسا كّشػا بالرالح (2)قاؿ التيانػؼ 

خة صالحة. إف عغ الذيء الحؼ ىػ إلى الكثخة. فضقاؿ: مغخت في األرض مغخة مغ مصخ. كىي مص

جحر المفطة لو داللة حدضة عشج العخبي تذضخ إلى السػاجو لمفداد كاالنحبلؿ، أؼ التشّبت، كمغ 

 التشّبت تتذعب معاني الخرب كالحضاة كاالستسخار كالبقاء.

ثع استخجـ المفع عمى معشى مجخد عشج ما انبخػ المغػيػف إلى تقعضج المغة، لكغ ىحا السعشى الحؼ 

البقاء كاالستسخار عشجىع ضل لو عبلقة ما مع الجاللة الحدضة". مثاؿ ذلظ: يقػؿ بعس أشار إلى 

                                                           

، أبػ حامج: أديب خخاساف في عرخه. مغ كتبو )تكسمة كتاب العضغ( ك )شخح أبضات دمحم الخاْرَزنجي البذتيأحسج بغ 
ياقػت الحسػؼ, معجع  .)أدب الكاتب( ندبتو إلى بذت مغ نػاحي نضدابػر، كمثميا خارزنج، بدكػف الخاء كفتح الداؼ

 (.208, ص1؛ الدركمي, األعبلـ, ج462،ك 461ص, 1األدباء, ج
 (.462 -461, ص1)ياقػت الحسػؼ, معجع األدباء, ج(  1)
 (.27, ص1(  )التيانػؼ, مػسػعة كذاؼ اصصبلحات, ج2)
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الشحػيضغ، قضل: ابغ جشي، "أبجلت الضاء مغ الػاك ابجاال صالحا: أؼ أبقى كأكثخ قابمضة لمحضاة في 

 ".(1)االستعساؿ المغػؼ 

كزنا. ككزف افتعاؿ  مغ افتعاؿ« االصصبلح»كمغ ثّع أخحت المفطة مجخاىا في االشتقاؽ فأضحت 

يحسل في داللتو معشى تجخل اإلنداف كميارتو العقمضة في الفعل، إذ يقاؿ: اصصشاع، اقتداـ. 

مخرػصة مغ القػـ عمى كضع الذيء أك كاالصصبلح عمسضا: العخؼ الخاص، أؼ اتفاؽ شائفة 

 .(2)الكمسة

، خضخ مغ قّجـ لشا في ىػ(، كالحؼ لّقبو صاحب الكذاؼ بالدضج الدشج 816كلعّل الجخجاني )ت: 

تعخيفاتو األبعاد السعخفضة التي اكتدبتيا المفطة عقب ما حسمتو مغ أس محدػس، كمغ معشى بضاني 

لغػؼ في سضخكرتيا كالسآؿ. قاؿ الجخجاني االصصبلح: "عبارة عغ اتفاؽ قـػ عمى تدسضة الذيء 

 ".(3)باسع ما يشقل عغ مػضعو األكؿ

مسدائل الشحػية كمػاقفو مغ آراء نحاة البرخيضغ كالكػفضضغ, في كإذا تأممشا مشاقذات البخقمعي ل

السدائل الخبلفضة ال يتعرب لسحىب عمى آخخ، بل كاف يخجح ما يخاه راجحا بالحجج الثابتة. 

فأحضانا يخجح محىب البرخيضغ، كأحضانا يختار محىب الكػفضضغ أما مغ ناحضة السرصمحات فكأنو 

 ذلظ بالشساذج اآلتضة: يسضل إلى البرخيضغ أكثخ كيتزح 

                                                           

؛ التيانػؼ, 517, ص2, جلداف العخب؛ ابغ مشطػر, 152, ص3, جالسحكع كالسحيط األعطع)ابغ سضجه , (  1)
 (.27, ص1, جاصصبلحات مػسػعة كذاؼ

, 1986(  )السشجج، بضخكت، دار السذخؽ، 2) ، حخؼ أ؛ التيانػؼ, مػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف كالعمـػ
 (.27السقجمة, ص

ق(: كتاب التعخيفات، تحقق: ضبصو كصححو 816)عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )ت: (  3)
؛ 28, ص1ـ، ج1983ق/1403، 1لبشاف، ط–بضخكت  جساعة مغ العمساء بإشخاؼ الشاشخ، دار الكتب العمسضة

, السقجمة, ص  (.27التيانػؼ, مػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف كالعمـػ
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فقج كاف اإلماـ البخقمعي يسضل إلى البرخيضغ أكثخ مغ الكػفضضغ كالجلضل عمى ذلظ استعسالو  

السرصمحات البرخية أكثخ مغ السرصمحات الكػفضة كمغ السرصمحات البرخيضغ كالسسشػع مغ 

ؼ في ثسانضة ، كالطخ (1)الرخؼ ذكخ في ثسانضة كأربعضغ مخة  كالسشرخؼ في تدعة عذخ مػضعاً 

، (4)، كالجخ في خسدة كثبلثضغ مػضعا(3)، كالعصف في ثبلثة كعذخيغ مػضعا(2)كثبلثضغ مػضعا

، كألقاب البشاء في  (7)كالبجؿ ثبلثة كعذخيغ مػضعا(6)، كالشعت مختضغ (5)كالسجخكرات مػضع كاحج

أكثخ مغ  (11)كالزسضخ، (10) , كالبشاء في أربعة مػاضع(9)، كاإلعخاب ستضغ مػضعا(8)مػضع كاحج

، كالبلـز في (13)، كالستعجؼ في مػضعضغ(12)سبعضغ مػضعا كضسضخ السشفرل كالفرل مػضع كاحج

 .(14)سبعة مػاضع

                                                           

 ...(. -225-199-181 -180)قدع التحقضق, (  1)
 ....(.464-461-460-403-327)قدع التحقضق, ص(  2)
 ...(.332-218-295 -294(  )قدع التحقضق, ص3)
 ...(.-161-160 -159-128)قدع التحقضق, ص(  4)
 (.163(  )قدع التحقضق, ص5)
 (.508-397(  )قدع التحقضق, ص6)
 ...(.398-395 -394– 383)قدع التحقضق, ص(  7)
 (.182)قدع التحقضق, ص(  8)
 ...(177-173 -172 -164 -161(  )قدع التحقضق, 9)
 (.172-170 -166 -160)قدع التحقضق, ص(  10)

 ...(.163-110 -163 -156-155)قدع التحقضق, ص   (11)
 (. 306)قدع التحقضق, ص(  12)
 (.346)قدع التحقضق, ص(  13)
 ...(. 171-155 -141 -136( )قدع التحقضق, ص14)
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، كالجحج مخة (1)كيدتعسل أحضانا اصصبلحات الكػفضضغ بقمة، فسثبًل  ذكخ مخة كاحجة عصف الشدق

، كالسفدخ (4)ذكخىا أكثخ مغ خسدضغ مخة كالرفة الدببضة مخة كاحجة (3)، أما كمسة الرفة(2)كاحجة

, فقج عبخ عشو مخة (7),كالفعل السزارع إحجػ عذخة مخة (6)، كمالع يدع فاعمو مختضغ(5)أربع مخات

 . (8)كاحج بالسدتقبل، قػلو: فسعشاىسا أؼ معشى لفع "الساضي", ك"السدتقبل غضخ مقتخف 

فقج استعسل مرصمحات لعمػـ عجيجة مثبل في العمع السشصق: ذكخ  باإلضافة إلى تمظ السرصمحات

، (13)داللة السصابقة   (12)، كأقداميا كىي: داللة المفع(11)، كالقزضة كالجاللة(10)، كالكل(9)الجدء

 ... (15)كالتداـ (14)كالتزسغ

 ....(16)ككحلظ استخجـ مرصمحات عمسي الججؿ كالسشاضخة مثل: الساصجؽ كالترجيق

 كغضخىا...  (1)الكبلـ: الساىضة كالجشذ كالجدءكعمع 

                                                           

 (.382)قدع التحقضق,(  1)
 (. 321(  )قدع التحقضق,ص2)

 ...(.127-142-118 -97 -93-85)قدع التحقضق, ص   (3)
 ...(. 132( )قدع التحقضق, ص4)
 (. 444 -420)قدع التحقضق, ص( 5)
 (.298)قدع التحقضق, ص(  6)
 ...(.298-168 -166 -136)قدع التحقضق, ص(  7)
 (.136(  )قدع التحقضق, ص8)
 ...(.457-333 -204 -199)قدع التحقضق, ص(  9)
 ...(.333-204 -199)قدع التحقضق, ص(  10)
 ...(.187-156-153)قدع التحقضق, ص(  11)

 ...(.465-132 -118)قدع التحقضق, ص   (12)
 (.156)قدع التحقضق, ص(  13)
 (.483)قدع التحقضق, ص(  14)
 (.341-337)قدع التحقضق, ص(  15)
 (.319- 150(  )قدع التحقضق, ص 16)
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 ...  (2)كمغ الببلغة  عمع السعاني: قرخ اإلضافي كالبضاف: السذبو كالسذبو بو كمصمق كالسقضج

 ... (3)كالبجيع: مثل السذاكمة

كالرخؼ: مضداف الرخفي أف كزنو الترخيفي فعالل كمفخده فعمل ك"قشاديل" مفاعضل كحلظ مع أف 

 ... (4)الترخيفي فعالضلكزنو 

 .... (5)كالعخكض: مفاعل الػزف كمفاعضل الػزف العخكضّي ... مفخد مػزكف مفاعل عمى كزف مفعل

 السصمب الثامغ: االستذياد  

بالذػاىج لتػضضح مادة كتابو كتػثضقيا، كقج تعجدت الذػاىج في  -رحسو هللا  -اعتشى اإلماـ البخقمعي

بالقخآف الكخيع كقخاءاتو، كأحاديث الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص كما أثخ عغ العخب مغ كتابو بحضث تذسل االستذياد 

أحضانا يحكخ شػاىج لمغة كالقػاعج  هُ ا أمثاؿ كأقػاؿ كأشعار، استذياده لضذ محجكدا بالقػاعج بل نخ 

الببلغضة أيزا ككل ما استذيج بو مغ الذػاىج لع يحكخ في حاشضة البخقمعي كحجىا بل إف قدسا 

 شيا يػجج في شخحيا أك متشيا بعج ىحا اإليزاح السػجد يمي تفرضل السػضػع:م

 :االستذياد بالقخآف الكخيع -أ

لسا كاف القخآف الكخيع ىػ كتاب هللا الحؼ ال يأتضو الباشل مغ بضغ يجيو كال مغ خمفو، فقج أجسع 

نرػصو أكثق الذػاىج التي يخجعػف  عمساء العخبضة عمى أنو يسثل أعمى درجات الفراحة، كأف

إلضيا، ألنو مشده عغ المحغ كالخصأ. كاستذيجكا بو في العمػـ المغػية كسا جعمػه دلضبل في العمـػ 

 األخخػ.
                                                           

 ...(.457- 333 -204-199(  )قدع التحقضق, ص1)
 ...(.459-377 -354 -266-185)قدع التحقضق, ص(  2)
 (.172-103ص )قدع التحقضق,(  3)
 (.242)قدع التحقضق, ص(  4)
 (.241( )قدع التحقضق, ص5)
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( 31كقج اىتع البخقمعي مثميع بالذػاىج القخآنضة، فبمغ عجد السػاضع التي استذيج فضيا بالقخآف الكخيع )

األغمب يحكخ اآلية كيقػؿ كسا قاؿ تعالى أك قػلو تعالى كال يأتي مػضعا، فقج كاف البخقمعي عمى 

فقج ذكخ اآلية مع ذكخ قػلو تعالى في ثسانضة عذخ مػضعًا: كبعز األحضاف يحكخ  (1)باآلية كاممة 

كفي بعس األحضاف يحكخ اآلية كاممة إذا  (2)اآلية بجكف ذكخ قػلو تعالى كيأتي بسػضع الذاىج فقط

 كىشا أذكخ بعس السدائل التي استذيج بيا البخقمعي:    (3)كانت اآلية قرضخة

االستذياد عمى السعاني المغػية، كشخقو في ذلظ متشػعة، فتارة يذخح المفع ثع يدتجؿ عمضو بسا  -1

كرد في القخآف الكخيع، قػلو: "مغ لظ" أؼ مغ يزسغ لظ كال يجػز عشج الجسيػر: إضيار ىحا 

َفَمسَّا َرآُه ُمْدَتِقّخًا ِعشَجُه.. الطخؼ مدّجه كأما قػلو تعالى:  العامل أصبًل لقضاـ القخيشة كسجّ 

,(4)[ فسعشاه ساكشا غضخ متحخؾ 27/40]الشسل . 

كتارة يأتي بآية استذيج بيا السرشف كيبضغ معشاىا كيذخحيا كيشاقذيا ثع يعخبيا كيأتي بأقػاؿ  -

آراءىع كمثل ذلظ "قاؿ الخضي: مشيا: قػؿ الخضي عمى ابغ الحاجب مرشف ىحا الكتاب كيبضغ 

...ُكلَّ َشْيٍء َخَمْقَشاه كالسثاؿ الحؼ أكرده السرشف مغ الكتاب العديد أعشي قػلو تعالى:

[ ال يتفاكت فضو السعشى كال يختمف سػاء جعمت "خمقشاه" صفتو مع الخفع أك  49/54.]القسخ,ِبَقَجرٍ 

ٍء ِبَقَجٍر ال يخيج بو خمقشا كل ما يقع عمضو اسع شيء خبخًا عشو كذلظ أف قػلو تعالى: ما خمقشا ُكلَّ َشيْ 

ألنو تعالى: يخمق جسضع السسكشات الغضخ  الستشاىضة كيقع عمى كل مشيا اسع شيء في ىحه اآلية 

يخفع كل عمى أف  [ 49/54.]القسخ,...ُكلَّ َشْيٍء َخَمْقَشاه ِبَقَجٍر   فإذا قّخر ىحا قمشا: أف معشى 

ل مخمػؽ بقجر كعمى أف "خمقشاه" صفة "كل شيء مخمػؽ" كائغ بقجر كالسعشضاف "خمقشاه" ىػ الخبخ ك

                                                           

 ...(. 432-427 -322 -282(  )قدع التحقضق, ص1)
 (.497-298 -197(  )قدع التحقضق, ص ص2)
 (.501-432)قدع التحقضق, ص(  3)
 (.326-325(  )قدع التحقضق, ص4)
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كاحج إذ لفع كل شيء في اآلية مخرػصة بالسخمػقات سػاء كاف "خمقشاه" صفة لو أك خبخًا لو 

 ". (1)الثاني فخد عمضو الذارح بسا تخػ  كلضذ مع التقجيخ األكؿ أعع مشو مع

 َيْػـَ : قػلو اإلضافة فيكاإلضافة ة، مثالو في بشاء الطخؼاالستذياد عمى مدائل نحػية كصخفض -2

[. لسا كانت عمًة يشدب إلضيا البشاء فإف يكػف عمة 20/102.]شو,َيْػَمِئحٍ [ك 20/102.]شو,ُيْشَفخُ 

يشدب إلضيا الحكع بالبشاء إذا كاف معيا غضخىا مغ العمل أكلى كاجضب بأف عمضة اإلضافة في مػاضع 

 . (2)إلى الطخؼ" كإلى "الجسمة مخرػصة "كاإلضافة

 كقػلو: في مدألة ححؼ السبتجأ مقارنتو بححؼ الفاعل كجاء بأمثمة مغ القخآف الكخيع قػلو:

 بخبلؼ السبتجأ كألنو قج جاء ححفو ببل سّج شيء مدجه في نحػ: 

...َأْسِسْع ِبِيْع َكَأْبِرْخ ,كما قاـ كقعج  [حضث ححؼ "بيع" كىػ "فاعل" عشج سضبػيو38/ 19:] مخيع"

.]البمج, .. ـٍ ِذؼ َمْدَغَبٍة ... َيِتضًسا.َأْك ِإْشَعاـٌ ِفي َيػْ إال أنا" كنحػ: "ضخب كأكـخ القػـ" كنحػ: 

90/14-15 .] 

جاءني قػلو: كفضو أؼ كفي قػلو: كألف رفعو ال يشدخ إلخ نطخ ألف رفعو قج يشدخ بيا في نحػ: "ما 

ِ َشِيضًجا  مغ أحج"  . (3)[4/79.]الشداء,َكَكَفى ِباَّللَّ

 كبعس األحضاف  يذخح حجثضًا كيأتي بأية لضبضغ السغدػ مشو كإعخابو كمثل ذلظ: -

". ىحا إذا عمق الجار كالسجخكر "بفعمػا" فإف جعمشا الجار كالسجخكر نعتًا لكل (4)"الكخاـ الكاتبضغقػلو:

كاف معشى مدتقضسا إال  صحائف أعساليع" كىحا كإف شيء صار السعشى "فعمػا كل شيء مثبت في

                                                           

 (.428-427)قدع التحقضق, ص (1)
 (.197(  )قدع التحقضق, ص2)
 (.282-181( )قدع التحقضق,  ص3)
 (.  430-429( )تع تخخيج الحجيث كبذكل مفرل في قدع التحقضق, ص4)
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َكُكلُّ َصِغضٍخ َكَكِبضٍخ  أنو خبلؼ السقرػد حالة الخفع إذا السخاد مشو ما أريج بقػلو تعالى:

 .("1)[.قػلو: كىػ "لع يفعمػا" إلخ بل الكخاـ الكاتبػف فعمػا فضيا الكتابة54/53.]القسخ,ُمْدَتَصخٌ 

 في كمسة "جػاٍر" كخبلؼ العمساء كأراءىع فضيا:  ي مدألة تعػيس التشػيغ عغ الضاءكأيزًا ف-

: مغ أف التشػيغ عػض عغ الضاء فعّبخ بعزيع عغ ىحا القػؿ بأف مشع ما ذىب إلضو سضبػيو

َجػارَؼ " بححؼ الحخكة الرخؼ مقّجـ عمى اإلعبلؿ َفَأْصُمُو "َجَػاِرٍؼ" بالتشػيغ ثع َجَػاِرؼ بححفيا ثع " 

اِع .... ﴾]القسخ,  .(2)[54/6لبلسثتقاؿ ثع " َجػاٍر " بححؼ الضاء كسا في ﴿َيػـَ َيجُع ٱلجَّ

 كبعس األحضاف يزضف إلى ذلظ شاىجًا شعخيًا كمثل ذلظ:-

َض َكِمْغ آَياِتِو َأنََّظ َتَخػ اأْلَرْ كقػلو: في مجيء الطخؼ إذا كقعت بعج أف السرجرية كقػلو تعالى: 

 .(3)[. ال صخيح السرجر41/39]فرمت,َخاِشَعًة... 

ضغة كالجمدة أك  - كأيزًا يحكخ حاالت أك أنػاع مفعػؿ السصمق "قػلو: بعس أنػاعو: أؼ بالرِّ

بالػصف "كزخبًا شجيجًا" أك باإلضافة "كزخب األمضخ", "كضخبتو كل الزخب", أك "بعزو أك 

....َيْأِتضَشَظ باسع خاّص كالقيقخّػ أك بجػىخ المفع ؾبرخيح الشػع: "كزخبتو نػعا مغ الزخب أك 

[كإما يكػف السرجر مثشى أك مجسػعا لبضاف اختبلؼ األنػاع نحػ: "ضخبتو 260/ 2] البقخة,َسْعضًا.. 

ِ الطُُّشػَنا ضخبضغ" أؼ مختمفضغ قاؿ هللا تعالى:  [ أك معخفا ببلـ 33/10]األحداب,..َكَتُطشُّػَف ِباَّللَّ

 ".(4)العيج

قػلو: في اختبلؼ السحىبضغ في عامل الحاؿ كتػكضجه:  "فإف مشيع مغ يقػؿ ال تكػف الحاؿ مؤكجة -

] ُثعَّ َكلَّْضُتْع ُمْجِبِخيغ إاّل بعج االسسضة كمشيع مغ جّػز كػنيا بعج الفعمضة أيزًا نحػ قػلو تعالى: 

                                                           

 (. 430-429( )قدع التحقضق, 1)
 (.256قدع التحقضق, ص( ) 2)
 (.327( ) قدع التحقضق, ص3)
 (. 361-360( )قدع التحقضق, ص4)
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[. كجعل كػنيا مقجرة لسزسػف 60/ 2البقخة,] ...َكال َتْعَثْػا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِدِجيغَ [.9/75التػبة, 

 .(1)الجسمة االسسضة بذخط كجػب ححؼ العامل ال بذخط كجػب الحاؿ السؤكجة

 السكدػرة" حضث قاؿ: كاستذيج مخة كاحجة بالقخاءات: في مدألة "أف السفتػحة كإف -3

قاؿ الكػفضػف: أف السفتػحة بسعشى إف السكدػرة الذخشضة كيجػزكف مجيء أف السفتػحة شخشضة قالػا 

[أؼ فتح اليسدة ككدخىا بسعشى  282,/2]البقخة...َأْف َتِزلَّ ِإْحجاُىسا... القخاءتاِف في قػلو تعالى: 

 .(2)كاحج

 : االستذياد باألحاديث كاآلثار -ب

كبلمو يأتي بعج كبلـ هللا تعالى  دمحما ملسو هيلع هللا ىلص أفرح العخب قاشبة، كأف أجسع عمساء العخبضة عمى أف

. كلكشيع اختمفػا في االستذياد باألحاديث السخكية عشو في الجراسات (3) فراحة كببلغة كبضانا

  الشحػية كالمغػية، كيسكغ تقدضسيع عمى ثبلث فئات:

، كالحخيخؼ )ت:  ىػ(،393الجػىخؼ)ت:  الشبػؼ مصمقا مشيع فئة أجازت االستذياد بالحجيث

.كفئة رفزت االستذياد بالحجيث الذخيف في (4) كغضخىع ىػ(761كابغ ىذاـ الشحػؼ)ت:  ىػ(،516

ق( 745 ق(، كأبػ حضاف)ت: 680 الجراسات المغػية كالشحػية، كمغ ىحه الفئة ابغ الزائع)ت:

أجازكا ركاية الحجيث بالسعشى، كأنو كقع المحغ كثضخا فضسا ركؼ كغضخىسا كحجتيع في ذلظ أف الخكاة 
                                                           

 (.469( ) قدع التحقضق, ص1)
 (. 500(  )قدع التحقضق, ص2)
ىػ(, البضاف كالتبضضغ, دار كمكتبة اليبلؿ، 255(  )عسخك بغ بحخ بغ محبػب أبػ عثساف، الذيضخ بالجاحع )ت: 3)

؛ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ  11, ص1؛ البغجادؼ, خدانة األدب, ج262, ص3ىػ , ج1423بضخكت, 
: عبج الحكضع عصضة, راجعو كقجـ لو: عبلء ىػ(, االقتخاح في أصػؿ الشحػ, ضبصو كعمق عمضو911الدضػشي )ت: 

 (. 44, ص1ـ, ج 2006 -ىػ  1427، 2الجيغ عصضة, دار البضخكتي، دمذق, ط
( )دمحم بغ الصضب الفاسي, شخح كفاية الستحفع )تحخيخ الخكاية في تقخيخ الكفاية(, تحقضق: الجكتػر عمي حدضغ 4)

المغة مغ كمضة دار العمـػ بالقاىخة, دار العمـػ لمصباعة  البػاب(. أصل الكتاب: جدء مغ رسالة دكتػراة: في فقو
 (.  96, ص1ـ,ج1983 -ىػ  1403السسمكة العخبضة الدعػدية, الصبعة: األكلى،  -كالشذخ، الخياض 
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أئسة الشحػ الستقجمضغ لع يحتجػا  مغ الحجيث، ألف كثضخا مغ الخكاة كانػا غضخ عخب بالصبع، كأف

 ق(.  149 ق(, كعضدى بغ عسخ)ت:154 بذيء مشو كأبي عسخك بغ العبلء)ت:

الفئتضغ، كىحه الفئة أجازت االستذياد بالحجيث بذخط أف يكػف مػافقا  كىشاؾ فئة ثالثة تػسصت بضغ 

 عغ مػقفو مغ ذلظ بقػلو: "كأما الحجيث عمى قدسضغ:

 قدع يعتشي ناقمو بسعشاه دكف لفطو، فيحا لع يقع بو استذياد أىل المداف.

مى هللا كقدع عخؼ اعتشاء ناقمو بمفطو لسقرػد خاص، كاألحاديث التي قرج بيا بضاف فراحتو ص

، كاألمثاؿ الشبػية، فيحا يرح االستذياد بو في (1)ق(50عمضو كسمع، ككتابو لػائل بغ حجخ)ت: 

 .(2)العخبضة"

أما البخقمعي فقج استذيج في  أربعة مػاضع، كىي ندبة قمضمة إذا ما قضدت بذػاىجه القخآنضة 

ج حجيث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كآثار عمى أف اإلماـ  البخقمعي كاف يع -مع قمتيا  -كالذعخية، كلكشيا تجؿ 

 صحابتو مرجرا مغ مرادر االحتجاج في المغة.

ككانت شخيقتو في إيخاد الحجيث تتدع بالشز كيحكخ ألفاظ دكف أف يحكخ عمى كػف الكبلـ حجيثا 

اء في الحجيث فقط كمثل ذلظ "قػلو: "الكخاـ الكاتبضغ "، لع يحكخ أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ...أك كسا ج

 .(3)كاف يحكخ الشز فقط في ثبلثة مػاضع

 .(4)"فقط ذكخ في مػضع كاحج قاؿ: "كقػلو عمضو الدبلـ

 كأىع األغخاض التي استذيج عمضيا باألحاديث كاآلثار ىي ما يمي:

                                                           

 (.106, ص8؛ الدركمي, األعبلـ, ج19, ص2)جاحع, البضاف كالتبضضغ, ج(  1)
 ( 12, ص1( )البغجادؼ, خدانة األدب, ج2)
 (. 430-429 -164التحقضق, ص (  )قدع3)
 (. 495( )قدع التحقضق, ص4)
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ـُ ِفي اْمَدَفخِ َلْضَذ ِمَغ اْمِبخِّ اْمِرضَ »االستذياد في المغات :ذكخ حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص   -1 أما «.ا

إبجاؿ السضع مغ .أـ التي ىي حخؼ تعخيف، في لغة شضىء، كقضل لغة حسضخ كذكخكا أف السضع في 

 .(1)ىحا بجؿ مغ البلـ

االستذياد عمى تقجيع السشرػب عمى السخفػع بقػلو: "التقجيع كاجب إذا كاف االسع نكخة نحػ:  -2

 ((".(2)))ِإفَّ ِمَغ اْلَبَضاِف َلِدْحًخا

 ".(3)االستذياد في قػلو: "الكخاـ الكاتبضغ" بالشرب كصػابيا الخفع: "الكخاـ الكاتبػف  -3

 :االستذياد باألمثاؿ كاألقػاؿ -ج

أمثاؿ العخب كأقػاليع مغ مرادر االستذياد عشج البخقمعي، كقج بمغ مجسػع شػاىجه مشيا نحػ  

 الثالثة بعج شػاىجه الذعخية كالقخآنضة.(شاىجا ما بضغ قػؿ كمثل، كتحتل بيحا السجسػع السختبة 16)

 كيسكغ تقدضع ما أكرده البخقمعي مغ ىحه الذػاىج عمى قدسضغ:

قدع مشيا كرد في شخح اليشجؼ، فذخح ألفاضيا، كبضغ دالالتيا، كقج يذضخ في أثشاء ذلظ إلى بعس 

جعي ضخب ما ىػ األكجو اإلعخابضة السترمة بخكاياتيا، كاإلشارة إلى الطخكؼ أك األحػاؿ التي تدت

 . ابرجد شخحو مشيا، أك يذضخ إلى الخبلؼ في ركايتي

استذيج البخقمعي نفدو عمى شخح أللفاظ اليشجؼ، إما لتػثضقيا أك لتػضضح معانضيا كدالالتيا، أك 

 استصخاد السشاسبة في الذخح تدتجعي إيخادىا.

 كمغ أمثمة ىحا التقدضع قػلو: 

ُيْع ِبَقِزضِزِيْع" كقػلو: "  األصل فضو أف يكػف "قزيع" مبتجأ ك"بقزضزيع" خبخه. َقزُّ

                                                           

 (.164(  )قدع التحقضق, ص1)
 (.349)قدع التحقضق, ص(  2)
 (.430-429)قدع التحقضق, ص(  3)
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كقػلو: " َكّمسُتو ُفػُه إلى فيَّ " ثع انسحى عغ الجسمتضغ "أعشي قزيع بقزضزيع" كفػه إلى فّي معشى 

ُيْع ِبَقِزضِزِيْع "  " مذافيسا كمعشى " َقزُّ الجسمة كالكبلـ لسا فضيع معشى السفخد ألف معشى "فػه إلى فيَّ

 .(1) ضغ كثضخيغ مجتسع

قػليع: "َمَخْرُت ِبِيُع الَجّساَء الَغِفضَخ" ىحا في الحاؿ السعخفة غضخ السرجر ك" الَجسَّاَء مغ الَجع: كىػ 

الكثضخ كالغفضخ كىػ الدتخ بسعشى الغافخ أؼ الداتخ كىػ صفة الجساء أؼ الجساعة الكثضخة الداتخة ك 

 .(2)قػليع: "األكؿ فاألّكؿ" أؼ متختبضغ كالبلـ في االسسضغ زائجة 

 االستذياد بالذعخ: -د

ال شظ أف الذعخ مغ أىع مرادر االستذياد عشج العمساء، كلع يكغ االستذياد بالذعخ ىع عمساء 

، ككاف (3) العخبضة كحجىع، بل شاركيع في االىتساـ بو الفقياء كاألصػلضػف كالسحجثػف كالسفدخكف 

 ".(4)فضو إلى الذعخ فإنو ديػاف العخبابغ العباس يقػؿ: "إذا أشكل عمضكع الذيء مغ القخآف فارجعػا 

كقج عشي عمساء العخبضة بالذعخ إلى جانب عشايتيع بالقخآف الكخيع، فاعتسجكا عمضو في بشاء الكثضخ 

مغ القػاعج كإصجار العجيج مغ األحكاـ، كلجأكا إلضو في شخح غػامس المغة كتػضضح معانضيا، 

 الذعخاء الجاىمضضغ كالسخزخمضغ كاإلسبلمضضغ. . كقج احتج أكثخ العمساء بذعخ(5) كإحكاـ أصػليا

                                                           

 (.457)قدع التحقضق,ص(  1)
 (.458)قدع التحقضق, ص(  2)
 (. 152, ص1ـ, ج1988, 7ناصخ الجيغ األسج, مرادر الذعخ الجاىمي, دار السعارؼ بسرخ, ط(  )3)
ىػ(, الجامع ألحكاـ القخآف = تفدضخ 671( )أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج الخدرجي شسذ الجيغ القخشبي )ت: 4)

 (.  24, ص1ـ, ج1964 - ىػ1384، 2القاىخة, ط –القخشبي, أحسج البخدكني كإبخاىضع أشفضر, دار الكتب السرخية 
ىػ(, إسفار الفرضح, تحقضق: أحسج بغ سعضج بغ دمحم قذاش, 433(  )دمحم بغ عمي بغ دمحم، أبػ سيل اليخكؼ )ت: 5)

, 1ىػ, ج1420، 1عسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسبلمضة، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبضة الدعػدية, ط
  (.239ص
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كمغ السبلحع أف البخقمعي في استذياده بالذعخ لع يقترخ عمى فتخة أدبضة معضشة, بل تشاكؿ 

باالستذياد شعخ كل العرػر التي يحتج بأشعار رجاليا, فبالشدبة لمعرخ الجاىمي نججه قج 

مخغ القضذ, كشخفة بغ العبج, كلبضج بغ استذيج بأبضات لبعس أصحاب السعمقات العذخ, أمثاؿ: ا

ربضعة العامخؼ, كعبضج بغ األبخص األسجؼ, كمغ شعخاء العرخ الجاىمي أخح مغ الحارث بغ نيضظ، 

كَشْيل بغ َشضباف, كخدز بغ لػذاف الدجكسي, سعج بغ مالظ القضدي، كاستذيج (1)كَقْضِذ ْبِغ اأْلَْسَمتِ 

. كاستذيج أيًزا بذعخ اشابغة الجعجؼ رضي هللا عشيسأيزا بذعخ السخزخمضغ، سحضع بغ كثضل, كال

مذاىضخ الذعخاء كعباس ْبغ مخداس, كالفخزدؽ، كاألحػص, َكأُبػ الصَّضِِّب الُسَتَشبِّي كأبػ الشجع العجمي, 

كشاعخاف مجيػالف قضل: رجل مغ بشي سمػؿ كاألخخ مجيػؿ القائل, كبالجسمة فقج بمغت شػاىج 

 ا.( بضت19البخقمعي الذعخية )

كىحا يجؿ عمى سعة اشبلع البخقمعي  عمى أشعار العخب كإفادتو مشيا في تقخيخ مدائمو الشحػية. 

كالدضخافي كأبي عمي  كنبلحع أف البخقمعي في كتابو يشقل كثضًخا مغ الذػاىج الذعخية عغ سضبػيو

الفارسي كابغ جشي كالسبخد كأحسج بغ فارس كغضخىع. كمغ السبلحع أف البخقمعي في كتابو لع يشدب 

بيا إال في مػضع كاحج اجسضع شػاىجه الذعخية إلى أصحابيا, كلع يشدب مغ ذلظ العجد إلى أصح

ا ذلظ إال جخًيا عمى سشغ , كأغفل ندبة الباقي, كم(2)"يخد عمضو قػؿ الشابغة كذكخ البضتبقػلو 

األقجمضغ, أمثاؿ سضبػيو كغضخىع مغ فحػؿ العخبضة كأئستيا, كلعميع سمكػا ىحا الشيج حخًصا عمى 

تحقضق األمانة العمسضة كخػًفا مغ ندبة أبضات لغضخ قائمضيا, كيتخح استذياده بالذعخ صػًرا متعجدة, 
                                                           

، َكَكاَف َشاِعًخا، َكاْسُع اأْلَْسَمِت: َعاِمُخ ْبُغ ُجَذِع ْبِغ (  )ِمْحَرُغ ْبُغ َأِبي 1) َقْضِذ ْبِغ اأْلَْسَمِت َكاْسُع َأِبي َقْضٍذ: َصْضِفيّّ
ٌج، َكَكاَف َأُبػ َقْضٍذ ْشيْع َأحَ َكاِئٍل، َكَلْع َيُكْغ ِلِسْحَرٍغ َعِقٌب، َكَكاَف اْلَعِقُب أِلَِخضو َعاِمِخ ْبِغ َأِبي َقْضٍذ اْنَقَخُضػا , َفَمْع َيْبَق مِ 

أبػ عبج هللا دمحم بغ سعج بغ  .)َقْج َكاَد َأْف ُيْدِمَع , َكَذَكَخ اْلَحِشضِفضََّة ِفي ِشْعِخه، َكَذَكَخ ِصَفَة الشَِّبيِّ صّمى هللا عمضو كسمع
إحداف  الصبقات الكبخػ, تحقضق:ىػ( 230مشضع الياشسي بالػالء، البرخؼ، البغجادؼ السعخكؼ بابغ سعج )ت: 

  (.383, ص4ـ, ج 1968،  1بضخكت, ط –عباس, دار صادر 
 (353(  )قدع التحقضق, ص2)
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معطع شػاىجه, كأحضاًنا: يأتي شصخًا مغ  فأحضاًنا يدتذيج برجر البضت أك بالبضت كامبًل, كسا في

كأتسست األبضات التي أنذج أحج شصخييا فقط،  (1)البضت أك بعس األحضاف يحكخ فقط مػضع الذاىج

كبمغ مجسػع ما نذجه مغ ذلظ تدعة عذخ بضتا، تدعة مشيا صجكر، كعجديغ اثشضغ كذكخ مخة تقجيخ 

غخاض التي استذيج عمضيا البخقمعي بالذعخ البضت كباقي األبضات ذكخىا بأكسميا. كقج تعجدت األ

 أىسيا:

" عبارة عغ تساـ الذخب (2)قػلو: "نقز الجخاؿبقػؿ, االستذياد عمى معاني األلفاظ كتػضضحيا  -1

 فالرػاب أنو عبارة عغ عجـ "تساـ الذخب" إذ ال اشتقاؽ عمى تساـ "الذخب" حتى يبلئع عمى تخكو. 

القػاعج الشحػية مشيا قػلو: فالكمسة لضذ جداء الذخط بل الجداء يأتي  ببعس الذػاىج الذعخية عمى 

 مححكؼ كالسحكخ تعمضل عمى شخيقة قػلو:

 ". (3)فإف السدظ بعس دـَ الغداؿِ  فإف اتفق األناـ كأنت مشيع   

 . (4) بعس األحضاف يخد عمى الذارح عشج استذياده بالذعخ في مدألة تعجد الخبخ  -

 قػلو في تقجيع الخبخ  -

 عمى أف مثل ىحيغ خبخاِف مقجماف كالسثاؿ الستفق عمضو في ىحا السقاـ مغ قاـ.  كغضخ سضبػيو

 "(5)قػلو: َبُشػف َبُشػ َأْبَشائشا 

 االستذياد في مدألة يأتي بذاىج ثع يأتي بأخخ فضو خصأ كغضخ تاـ كمثل ذلظ قػلو: -2

اِمِخ الغضخ    كنحػ: يا َصاُح يا َذا الزَّ
                                                           

 (.355-328)قدع التحقضق, ص(  1)
خاِؿ. )قدع التحقضق,    ( البضت لبضج العامخؼ: فأْكَرَدىا الِعخاَؾ كلع َيُحْدىا 2) كلع ُيْذِفْق عمى َنَغِز الجِّ

 (. 457ص
 (.129)قدع التحقضق, ص(  3)
 (.203-202(  )قدع التحقضق, ص4)
 (.329-328(  )قدع التحقضق, ص5)
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إف الَزامخ الغضخ يجػز الخفع كالشرب مع كػنو صفًة مزافًة كحا اسع اإلشارِة ألّف اإلضافة فضو ف 

 مو:لفطضة كمث

صػابو في السرادر كالسخاجع ىكحا البضت مغ الكامل: لعبضج بغ يا ذا السحغ فضا بسقتل شضخو  

 األبخص

ُفَشا بَسْعَقِل َشْضِخِو    (1)َصاِحِب األْحبَلـِ ُحْجٍخ َتَسشَّى  َيا َذا الُسَخػَّ

االستذياد عمى مدائل لغػية، قاؿ: "ثبلث كميغ قتمت عسجًا" قاؿ: "ألف كميع ضخبت" بسعشى  -3

 "(2)"الجحج" أؼ "ما مشيع أحج إال ضخبت

 االستذياد في بعس األحضاف باألبضات التي فضيا شػاذ-4

 حا شاذ.حضث أعسل ال الشافضة عسل "لضذ" مع أف اسسيا معخفة كىػ "أنا" كى 

 ِسْػاَىا َكاَل َعْغ ُحبَِّيا ُمَتَخاِخضا  َكَحمَّْت َسَػاَد اْلَقْمِب اَل َأَنا َباِغضا 

ككحا يخد ىحا عمى قػؿ مغ قاَؿ: األكلى أف يقاؿ: ىي "ال" التي في نحػ: "ال إلو" أؼ ال التشدييضة 

الفرل بضشيا كبضغ اسسيا إال أنو يجػز ليا أف تيسل مكّخرة نحػ: "ال حػَؿ كال قػة" كيجب ذلظ مع 

 .(3)كمع السعخفة كشح في غضخ ذلظ

 السصمب التاسع: التعميل 

يحكخ في معاجع المغة العخبضة لمتعمضل معاف مشيا السعالجة مغ العمة كالذغل بالذيء، كتبضضغ العمة 

ىػ كاثبات الجلضل كإحداف القضاـ بالذيء كإدخاؿ أك ذكخ العمل في الكمسة. نخػ لمفع العمة الحؼ 

ْخبة الثاني كيقاؿ  ؿ العمة كىي الذَّ أصل لكمسة التعمضل سػػ ىحه السعاني السحكػرة معاني أخخػ فاألكَّ

                                                           

 (.394-393)قدع التحقضق,ص( 1)
 (.321(  )قدع التحقضق, ص2)
 .(354-353(  )قدع التحقضق, 3)
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: الِعّمة حَجٌث َيذغُل صاحَبو َعَمل بعج َنَيل. كاألصُل اآلخُخ العائُق مغ عاؽ يُعػؽ, كمشو قػؿ الخمضل

ق( معشى آخخ, قاؿ: ىحا عّمة 711كأضافيا ابغ مشطػر)". (1)عغ كجيو. ك الثالث: العّمُة السَخُض 

 .(2)ليحا؛ أؼ: سببٌ 

كمغ ىشا ارتبط التعمضل الشحػؼ بسجلػلو المغػؼ, كصار يعشي البحث عغ الدبب كإيجاد الحجة كما 

 عخَّفيا شابو ىحا السعشى. كالعمة اصصبلحا تشاَكَؿ تعخيَف الِعمَِّة الكثضُخ مغ العمساء، فعمى كجو العسـػ

يء، كجػدُ  عمضو َيتػقَّفُ  "ما :بأنَّيا لجخجانيا    ".(3)فضو ثخامؤ  خارجا كيكػف  الذَّ

 الذيء، عمضو يتػّقف كما  ...كعلمحُ  السعخِّؼ ىي :قضل ةمّ لمع جمػحّ  تعخيف في السعاني ىحه كنجج

 كقج ,(4)الذيء كجػدُ  إلضو يحتاج ما ىي ناقرٌة كقضل: أك تامةٌ  إما كىي ,عالُحكْ  يقتزي ما كقضل:

ما  فقاؿ: معشاىا مصمق في ةلمعمّ  كاحج تعخيف في السعاني تمظ (ق1094 ( الكفػؼ  البقاء أبػ جَسعَ 

 ىاحجّ  عشيا كبلمو نياية كفي .الساىضة أك العجـ أك الػجػد :السحتاج كاف سػاء الذيءُ  عمضو يتػّقف

   .(5)"األثخ إلثبات السؤثِّخ ثبػت تقخيخُ " بقػلو:

بغ أحسج  الثاني مغ القخف الثاني اليجخؼ عمى يج الخمضلبجأت العمة في الشرف 

ق( كالحؼ يعج في شمضعة العمساء الحيغ استشبصػا القػاعج كاألحكاـ المغػية كأسشجكىا  175الفخاىضجؼ)ت

ق(إنو: "استشبط... مغ عمل الشحػ مالع يدتشبط أحج, كما لع يدبقو إلى 379بالعمل, قاؿ الدبضجؼ)ت

                                                           

، السحقق:عبج الدبلـ معجع مقاييذ المغةق(: 395( )ابغ فارس بغ زكخياء القدكيشي الخازؼ، أبػ الحدضغ )ت: 1)
 (. 12, ص4ـ, ج1979ىػ ؛ 1399دمحم ىاركف، دار الفكخ، 

 (.471, ص11, مادة عمل, جلداف العخب: )ابغ مشطػر, ( انطخ2)
 (. 130, ص1( )الجخجاني, التعخيفات, ج3)
,(  انطخ: )جبلؿ الجيغ الدضػشي, 4) , القاىخة, دابتحقضق, دمحم عبادة, مكتبة اآل مقاليج العمـػ في الحجكد كالخسـػ
 (.77-76ـ, ص2004, 1ط
 (.72-71, ص2ح الكميات،(  انطخ: )أبػ البقاء, 5)
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اعضو، كيتقجـ بو شػشا ق( َفضفتح باب التَّعمضل عمى مرخ  ٘ٚٔ". يأتي الخمضل )ت (1)مثمو أحج

إجابتو  في فضسزي نفدظ؟ مغ اختخعتيا أـ الِعَمل ىحه َأخحَت  العخب أََعغ :سئل عشجما (2)كبضخا

 ِمغ عمَّمُتو ِلَسا ِعمَّة لغضخؼ  َسَشحَ  فإفْ  قػلو: " إلى كتاريخو الشحػ أصػؿ كتب في الستجاكلة السعخكفة

 "(3)بيا فمضأت بالسعمػؿ ذكختُ  ِمسَّا َأْلَضقُ  ىي الشَّحػ

نا يسل االعمساء غالبا العمل الشحػية بالقبػؿ كذكخك في مؤلفاتيع لمقػاعج الشحػية عمبل كثضخة كأحضتمقى 

الصالب مشيا كيأتػف بعمل شػيمة بجكف أف يفخقػا بضغ السػاضضع الشحػية سػاء كانت ىامة أك غضخ 

بغ أحسج كسضبػيو كالسبخد  مثل الخمضلىامة  إف ىحه الطاىخة الشحػية نخاىا عشج كثضخ مغ الشحػيضغ 

كقصخب كغضخىع بحضث غمبت ىحه الدسة عمى الشحػ كالشحػيضغ مغ عرخ الشذأة حتى العرخ 

كلكغ مع ىحه الحقضقة ىشاؾ مغ ال يقبل شضئا مغ العمل سػػ العمل التي تدسضت بالعمل (4)الحجيث

، ابغ مزاء كمرصفى ابخاىضع كشػقي ضضف األكلى كمغ السسكغ أف نقػؿ خمف األحسخ، ابغ  حـد

 .(5)مغ الحيغ ال يقبمػنيا

لكغ ىؤالء العمساء أبقػا العمل األكلى التي تحّرل لشا بيا السعخفة بكبلـ العخب. ثع ألغػا العمل 

 الثػاني كالثػالث لعجـ الحاجة ليا عشجىع.

إنو يبضغ العمل الشحػية في  ىشا ججيخ بالحكخ أف نتحجث عغ مػقف ابغ رشج باعتبار ىحه الطاىخة

كتابو الزخكرؼ في صشاعة الشحػ أحضانا يبضغ بجاكز ما في الكتب الشحػية قائبل إف الشحاة قرخكا 

في بضانيا كأحضانا ال يتحجث عشيا أك يتحجث عشيا قمضبل بجكف أف يتعسق فضيا كيقػؿ في بعس 
                                                           

ججة,  –, حقق: محسػد دمحم شاكخ, تحقضق: محسػد دمحم شاكخ, دار السجني شبقات فحػؿ الذعخاء( )دمحم بغ سبّلـ, 1)
  (.22, ص1ج
 (. 48, صالسجارس الشحػية( انطخ: )2)
 (.  65, اإليزاح في عمل الشحػ( )3)
 (. 147-141، 1985( )عبج الػارث مبخكؾ، في إصبلح الشحػ العخبي دراسة نقجية، الكػيت، 4)
 (.147-141عبج الػارث مبخكؾ، في إصبلح الشحػ العخبي، (  )5)
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سشا جسضع ما قالو كبضشاه في ىحا .عشجما قض(1)السػاضضع ال يمـد لشا أف نتحجث عغ العمل مفربل

السػضػع رأيشا أنو لقج أتى بتعمضبلت عسضقة كمفرمة لمقػاعج األصمضة كتعمضبلت غضخ عسضقة كمفرمة 

لمتي غضخ األصمضة في الكتب الشحػية نخػ أف العمل تشقدع إلى أقداـ كثضخة باعتبارات مختمفة كلكغ 

يقػؿ الدجاجي عمل الشحػ عمى ثبلثة أضخب: ِعَمل  نكتفي ىشا بالعمل التعمسضة كالقضاسضة كالججلضة

تعمضسضة، كعمل قضاسضة، كعمل ججلضة نطخية؛ فأما التعمضسضة فيي التي يتػصل بيا إلى تعمع كبلـ 

العخب؛ ألنا لع ندسع نحغ كال غضخنا كلَّ كبلميا مشيا لفًطا، كإنسا سسعشا بعًزا فِقدشا عمضو نطضخه. 

يأتػف ليحه األقداـ بأمثمة كثضخة مشيا نرب اسع إّف، كسبب نربو  كأما العمة الججلضة الشطخية:

كسبب ىحا الدبب يقػلػف نرب االسع لكػنو اسسا إلفَّ عشجىع يكػف ىحا عمة تعمسضة ثع يحكخكف 

لشرب إّف اسسو مذابيتو الفعل السزارع مع بضانيع أف ىحه السذابية عمة قضاسضة إنيع بعج ىحا 

 .(2)بية كيدسػنو العمة الججلضة اإليزاح يبضشػف سبب السذا

إف البخقمعي ذكخ في حاشضتو العمل كثضخا كسا ذكخىا كثضخ مغ الشحاة. كمغ السسكغ أف نقػؿ ما مغ 

فقخة مغ حاشضتو إال كفضيا عمة سػاء كانت نحػية أـ غضخ نحػية. ربسا يػجج أحضانا في سصخ أك 

يكػف كقت  كال بج كأفما نتحجث عشو " جسمة أكثخ مغ عمة كاحجة. مثبل نخػ في الجسمة التالضة

استعسالو لحلظ الػاحِج قبل العمسضة مع "الـ العيج" لضفضج االختراَص بو كيرضخ لكثخِة االستعساؿ 

 (.3)َعَمسًا لو كحضشئح يكػف "البلـُ" الزمة لو ألنو لع يرخ َعمساً 

كلكغ أكثخ ما في حاشضة البخقمعي مغ التعمضبلت التي لضدت تعمضبلت نحػية مشيا ما يبضغ معشى  

كمسة أك جسمة مخت في الذخح كمشيا ما يكػف ترحضحا لسا فضو مغ االعتخاضات كالتػضضحات 

الستعمقة بالتعخيفات كاالصصبلحات السختمفة كمشيا ما يكػف تعمضبلت مشصقضة أك ببلغضة. كمشيا 
                                                           

 (.58-53، 4-3ابغ رشج، الزخكرؼ في صشاعة الشحػ، (  )1)
 (.65 - 64اإليزاح في عمل الشحػ: ( )الدجاجي, 2)
 (. 390ص التحقضق،( )قدع 3)
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مضبلت ناشئة مغ الحاشضة نفديا بجكف اف يكػف ليا ارتباط بالذخح كالتعمضبلت التي في ىحه تع

الحاشضة نخييا في الحػاشي األخخػ الشحػية أيزا أكتي في الحػاشي بيحه التعمضبلت لبضاف الذخح 

 الحؼ عمضو الحاشضة.

 إنشا نخيج أف نؤكج ما قمشا بأمثمة مغ حاشضة البخقمعي نفديا:  

نخػ أف ىحا التعمضل لضذ لو عبلقة  (1)ّجمى" مقجـ ألف العجـ: أصل, كالػجػد شارٍء عمضو"العُ -1

.  بالشحػ بل ىػ تعمضل فمدفي في مػضػع إفَّ

تقخيب ال تحقضق ذلظ  بجسمة "ألف تدسضة كل كاحج مشيا عمة مجاز  البخقمعي يعمل قػؿ الذارح -2

 .(2)ال تحقضق مغ قبضل ذكخ الكل كإرادة الجدء" نفيع مغ ىحه الجسمة أف ىحا التعمضل تعمضل ببلغي

 .(3)قػلو: فضمـد اجتساعيسا ألنو حضشئح يمـد أف يكػف دااًل كغضخ داٍؿ ك مقتخنًا كغضخ مقتخف  -3

  (4)العسػـ نطخ ألفَّ الخرػص ضجّ كفضو أؼ كفضو  -5

ىشا لضدت ليا عبلقة بسػضػعات عمع الشحػ كلكغ ذكخت لفيع  كل ىحه األمثمة التي نقمشا إلى

 الذخح.

إف البخقمعي لع يكتفي بإتضاف التعمضبلت التي ذكخناىا بل يتحجث عغ العمل الشحػية التي لضدت أقل 

ضو مغ ذكخىا لضذ التػغل فضيا كاإلشالة بل مسا في كثضخ مغ الكتب الشحػية كلكغ يخػ أف غخ 

اإلشارة إلى بعس مشيا كبضاف القػاعج. حدبسا أثبتشا أنو لع يحكخ العمل التعمسضة كثضخا ربسا مغ 

السسكغ أف نقػؿ لع يحكخىا قط سػػ أمثمة محجكدة بحضث لع يذخ إلى بعس مغ العمل التعمسضة 

ة عمى ألدشة السذتغمضغ بعمع الشحػ. نحػ رفع الكمسة أك البجييضة السشتذخة في الكتب الشحػية كالستمفط

                                                           

 (.135ص ( ) قدع التحقضق،1)
 (.131(  )قدع التحقضق, ص2)
 (.138(  )قدع التحقضق، ص3)
 (.316ص (  )قدع التحقضق،4)



98 
 

نربيا ألجل الفاعمضة اك السفعػلضة. في اعتقادنا أنو يخػ كل ىحه معمػمات بجييضة ال تقتزي 

 إيزاحا عشج مغ لو قمضل مغ السعخفة في عمع الشحػ.

بسثِل "إف زيجًا قائع كعسخك"  قػلو "كتػابع السعخب في باِب الشجاِء, لجفع اإليخاِد السحكػِر كىػ اإليخادُ  

تعمضل يذبو التعمضل التعمضسي (  1)حضث عصف عمى محلِّ اسِع "إف" بالخفع مع أنو أيزًا تابٌع معخٌب"

. فقج ذكخ البخقمعي: كمسة "أجسع"  ثع قاؿ  ألنو يقػؿ سبب نرب عسخك عصفو عمى محل اسع إفَّ

خخػ" كالجػاب عشو إنو لسا؟ لسجيء عشو مغ باب األفزل: ِإف مؤنثو "جسعآء" كحقو "جسّعى" "كأ

معشى "التفزضل" جاز أف يغضخ بعس تراريفو عّسا ىػ قضاس كلسا بقي معشى الرفة مع أف كزنو 

. إفَّ ىحا نسػذج مغ (2)"أفعل" صار, "كأحسخ" الحؼ ىػ "أفعل" كىػ صفة فجاز "جسعآء", "كحسخاء"

 التعمضل القضاسي في حاشضة البخقمعي. 

الشطخية: فقج اعتسج عمضيا كذكخىا البخقمعي بكثخة  كيتبضغ مغ ذلظ أّنو كاف اسمػبو كعمل الججلضة 

إنسا أعخبت ىحه االسساء بالحخكؼ حضغ كانت مكّبخة يعتسج عمى السشاضخة كالججؿ مثبل قػلو: االتي 

ًا مزافة إلى غضخ ياء الستكمع مغ بضغ سائخ االسساء لسذابيتيا لمسثشى باستمداـ كل كاحج مشيا ذات

أخخػ "كاألخ لؤلب", ك"األب لبلبغ" كضيػر ذلظ الـز عشج اإلضافة السقػػ لمسذابية السحكػرة 

كإمكاف العسل بالذبو يكػف الـ بعزيا كعضغ اآلخخ حخؼ عمة يرمح أف يقـػ مقاـ الحخكات 

  فاستخاحػا مغ اختبلؼ حخكؼ أجشبضة.

 نساذج مغ العمل الشحػية في حاشضة البخقمعي

                                                           

 (.398(  انطخ: )قدع التحقضق, ص1)
 (.218انطخ: )قدع التحقضق, ص(  2)
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مشػػ فضكػف متزسشا البّلـ كليحا صار مبشّضا بخبلؼ أخخ فإنو  ((1))أمخ " يعشي أف "البّلـ" في " -1 

 .(2)معجكؿ فقط كلضذ بستزّسغ ألف "البّلـ" فضو غضخ مشػػ كليحا بقي معخبًا 

 .(3)لمبابنو حسل عمى "حزار" شخدًا لتتبع األخػات كسا في "قصاـ" فإ -2 

 أف "التأنضث" ىػ السحتاج إلى التقػية لزعفو تكػف تائو  -3

 (4)ثع "جػارؼ" بححؼ الحخكة لبلسثتقاؿ

إنسا اعتبخ االلتباس في تقجيع السفعػؿ عمى الفاعل ألف تقجيع السفعػؿ عمى خبلؼ األصل فبل  -4

 .(5)يدبق الحىغ إلضو

 .(6)ؼ ال يجػز إال لقخيشةكفضو أؼ كفي تعمقو بالخاّص نطخ إذ ال قخيشة تجؿ عمضو كالحح

إنسا قاؿ ذلظ ألف االسع ال اسع لو ُيبشي إاّل لسذاَبيِة الحخؼ أك الفعل كال ُيبَشى إال لسذاَبيِة  -5

 .(7)االسع السبشي

كل ىحه األمثمة بعزيا مغ العمل القضاسضة كبعزيا مغ العمل الججلضة كاإلتضاف بأكثخ مغ ىحه في 

 . ىاتضغ العمتضغ مغ الحاشضة مسكغ

                                                           

  (1)ػ في ب)أمذ( 
 (.212ص (  )قدع التحقضق،2)
 (. 212( )قدع التحقضق، ص3)
 (. 254( )قدع التحقضق، ص4)
 (.  287( )قدع التحقضق، ص5)
 (. 337( ) قدع التحقضق, ص6)
 (. 377( )قدع التحقضق، ص7)
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 السصمب العاشخ: مشيجو

ر مؤلَّفو بسقّجمة يبّضغ فضيا سسات مشيجو اّلحؼ سار عمضو  -في الغالب -إّف أّؼ مؤلِّفٍ  ال بّج أْف يرجِّ

 في كتابو.

فمع يحكخ شضًئا مغ ذلظ؛ كلحا ال بّج أف ندتقخأ الكتاب، كمغ خبلؿ ىحا  -رحسو هللا  -أّما البخقمعي

 السشيج العاـ اّلحؼ اّتبعو في ىحا الكتاب.االستقخاء ندتصضع أف نػّضح 

 سار اإلماـ البخقمعي في حاشضتو عمى مشيج تفرضمي يتسثل في الشقاط التالضة:

كاف يػرد نرا أك فقخة مغ شخح اليشجؼ بعج كمسة قػلو ثع يبجأ في شخحيا كتػضضحيا باألمثمة  -ا

 .(1)باألمثمةز أك الفقخة، كيػضح ذلظ كالذػاىج الشحػية، ككاف يذخح الش

فقج ذكخ اإلماـ البخقمعي إعخاب األسساء الدتة فقاؿ: إعخابيسا ببلـ الكمسة أك عضشيا جعمشا بجال عغ 

الحخكات "قػلو: أربعة مشيا كىي: "أبػؾ", ك"أخػؾ", ك"حسػؾ", ك"ىشػؾ" جعل فضيا عبلمة لمسعاني 

فإعخابيسا ببلـ الكمسة أك عضشيا الستشاكبة كالحخكات ككحا العضغ في الباقضغ أعشي الخامذ كالدادس 

 ... (2)جعمشا بجال عغ الحخكات كىحا ىػ الرحضح في إعخاب ىحه االسساء

كفي االسساء السسشػعة مغ الرخؼ قػلو: بالعمسضة أؼ لدبب العمسضة التي كضعت تمظ العمسضة 

ك"السؤنث"  مانعة عغ نقراف ما ىي فضو كتغضضخه بضاف ذلظ أف أصل كضع التاء لمفخؽ بضغ "السحكخ"

كال يجيء بيحا السعشى في الرفات كاالسساء غضخ الزمة لمكمسة "كزاربة" ك" مزخكبة" ك"حدشة" ك 

 .... ( 3)"امخاءة" ك"رجمة" ك"حجارة"

                                                           

 ....(.-156- 155 -150انطخ: عمى سبضل السثاؿ ص(  1)
 (.183انطخ: )قدع التحقضق, ص(  2)
 (.228(  انطخ: قدع التحقضق, ص3)
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قػلو: كسا عخؼ في "ُرَب حاتع" فإنو إنسا صح دخػؿ "ُرب" عمضو لتأكيمة برفتو السذتيخ ىػ بيا أؼ 

 "ُرب جػاد".

سبة الباب أك الشز الحؼ أكرده مغ الذخح لسا قبمو كىجفو مغ ذلظ أف يحكخ في الغالب مشا -2

يقع التخابط بضغ نرػص الكتاب مثل ذلظ في السسشػع مغ  يدضخ الكبلـ عمى تدمدل كاحج، كأف

الرخؼ بضاف عمميا قػلو: أؼ السعشػّؼ كأّما "التأنضث بالتآء" فإف العمسضة معيا متحتسة التأثضخ مصمقا 

كانت الكمسة عمى ثبلثة  أحخؼ ساكشة األكسط "كذاة" عمسًا لقػة التأنضث بطيػر العبلمة. قػلو:  كإف

الخفة أؼ الحاصمة بزعف التأنضث لكػف "التآء" مقجرة ال ضاىخة. قػلو: أحج الدببضغ أؼ  عغ

 . (1) "التأنضث" ك "العمسضة"

أحضانًا يعقب البخقمعي عمى شخح اليشجؼ بالتشبضيات التي يحكخ تحتيا مدائل كثضخة، بعزيا فضو  -3

خه، كبعزيا استجراؾ كتحيضل تػضضح لسا سبق شخحو، كبعزيا فضو قضاس لسدائل أخخػ عمى ما ذك

لسا ذكخه الذارح ، كبعزيا اعتخاض عمى الساتغ ثع اإلجابة عشو كأحضانًا يعمق عمى أقػاؿ العمساء 

 عمى شخاح الكافضة.

قػلو: "قاؿ الخضى: إّف يػنذ: اعتبخ كزف الفعل مصمقًا سػاء غمب في الفعل أك لع يغمب فسشع 

ك"جعفخ", ك"حاتع" أعبلمًا, فضخالف ما نقمو الذارح  الرخؼ مغ نحػ: "جبل", ك"عزج", ك "كتف",

 .(2)مغ محىب يػنذ

قػلو: "أعمع أف بعس شارحي الكافضة بعج ما كجو  ما قاؿ الدجاج: بأف ذلظ لسا رأػ مغ كػِف  

مزسػِف عامِل السفعػِؿ لو تفرضبًل كبضانًا لو كسا في "ضخبتو تأديبًا" فإف معشاه "أّدبتو تأديبًا" 

 "... (1)أديُب مجسل كالزخُب بضاف لو فكأنظ قمت أّدبتو بالزخب تأديباً بالزخب فالت

                                                           

 (.231(  انطخ: )ص1)
 (.262التحقضق, ص(  انطخ: )قدع 2)
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 ( .(2)يكثخ مغ إيخاد االعتخاضات في صػرة )فإف قضل -4

 ثع يجضب عغ ذلظ برػرة مقشعة.

كفي الغالب ما يكػف ذلظ عمى شخيقة أىل الججؿ كالسشصق، كأف يقػؿ: )فإف قضل: كحا، قمشا: كحا( 

 ك )ال ندمع(. 

البخقمعي محاىب الشحػيضغ في السدائل الخبلفضة بضغ البرخيضغ كالكػفضضغ ككثضخا ما يعدك يحكخ  -5

اآلراء إلى أصحابيا ككاف في عخضو لمسدائل الخبلفضة ال يتعرب لسحىب عمى آخخ، بل كاف 

يخجح ما يخاه راجحا بالحجج الثابتة. فأحضانا يخجح محىب البرخيضغ، كأحضانا يختار محىب الكػفضضغ 

 .( ...3)ضانا يقػؿ: مخاد بشي تسضع كحا فضقػؿ: بل بشػ تسضع إذًا  كأىل الحجاز في إيجاب كحاكأح

مثل: المفع   اصصبلحلغة كاتعخيف الكمسة لكمسات كالعشاكيغ كقمضبل يقػـ بيقػـ أحضانا بتعخيف ا -6

، ككاف يدتعسل كثضخا السرصمحات (4)كالسسشػع مغ الرخؼ كالسذاكمة ك الكمسة كالسيسبلت كالكبلـ

 ...(5)كالسخاد( ك)فضو نطخ( ك)مسا ال يخفى عمى الستأمل( أك )تأمل( )التالضة: 

كأحضانا يشتقج البخقمعي بعس التعمضبلت الشحػية لبعس العمساء كمشيع الساتغ كيػرد عمضيا -7

ؼ. ))اعمع أف اعتخاضات، كسا فعل ذلظ في تعمضل بعس العمساء في االسع السسشػع مغ الرخ 

أكثخىع قالػا: أّف االسع لسا شابو الفعل ححؼ ألجل مذابيتو إّياُه عآلمة تسكشو التي ىي التشػيغ 

كجعمػا تخؾ الرخؼ عبارة عغ ححؼ التشػيغ كقالػا: ثع تبعو الكدخ بعج صضخكرة االسع غضخ 

تى يححؼ لسشع الرخؼ مشرخؼ كقّػكا: ىحا القػؿ بأنو لّسا لع يكغ مع "البّلـ" ك"اإلضافة تشػيغ" ح

                                                           

 (.446انطخ:) قدع التحقضق, ص(  1)
 ...(.318 -291-130-176(  انطخ: )ص2)
 (.352-222(  انطخ: )ص3)
 (.172-103(  انطخ: )ص4)
 (....137-136-134 -123-121(  انطخ: )ص5)
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لع يدقط الكدخ فطيخ أف سقػشو بتبعضة التشػيغ ال باإلضافة كقاؿ بعزيع: مشيع الساتغ إنو لّسا 

شابو الفعل ححؼ مشو الكدخ كالتشػيغ معا لسشع الرخؼ كاألقخب األّكؿ كذلظ ال يعػد في حاؿ 

إذ الػزف يدتقضع بالتشػيغ  الكدخالزخكرة مع التشػيغ تابعا لو مع أنو ال حاجة داعضة إلى إعادِة 

 .(1)((كحجه

كأحضانا يقػـ بتفرضل مدألة، إذا أحذَّ أف السقاـ يتصمب إيزاحا أكثخ مسا جاء بو في الذخح،  -8

كفضسا إذا كاف متغ الكافضة لع يحكخ السدألة، فإنو يتبع ذلظ حضث يفرل بضغ الحاؿ كعاممو يقػؿ: 

ف نحػ: "قاـ كقعج زيج" لفرمت بضغ العامل يعشي إف اعسمت األكؿ في العص "كلمدكـ الفرل

كمعسػلو بأجشبي ببل ضخكرة كىػ خبلؼ األصل كيمـد أيزًا العصف عمى الذيء قبل تسامو كىػ 

أيزًا خبلؼ األصل كال يتسذى ىحه العمة في غضخ العصف نحػ: "جاءني ألكخمو زيج" , ك"كاد 

 ". (2)يخخج زيج

 .(5)كأفعاؿ القمػب (4)كفي باب كاف كأخػاتيا (3)كسا فعل ذلظ في أقداـ الزسضخ

أحضانا يعتخض عمى بعس السدائل اإلعخابضة التي ذكخىا ىشجؼ كيأتي بجػاب كمثل ذلظ   -9

"قػلو: )أيغ( جعل "أيغ" مفخد انطخ ألنو يشاقس ما تقجـ مغ أف ما كقع ضخفا فاألكثخ أنو مقجر 

سػاء قجر بالجسمة أك بالسفخد "فأيغ" في "أيغ زيج" بجسمة كالجػاب أنو ال شظ أف لفع "أيغ" اسع مفخد 

 .(6)مفخد كقع مػقع الجسمة عمى األصح فضرّح أف يقاؿ إّنو "خبخ مفخد

                                                           

 (. 205ص ( انطخ: )1)
 (.295-294(  انطخ:) ص2)
 (. 156-155(  انطخ: )ص3)
 (.331-330انطخ:) ص(  4)
 (.372-371(  انطخ:)ص5)
 (.329(  انطخ: )ص6)
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يقػـ أحضانا بإعخاب، كيذخح أحضانا معاني الكمسات كسا فعل في باب التشازع كذكخ أرآء  -11

 . (1)العمساء فضو

قػلو: الَجسَّاَء مغ الَجع: كىػ الكثضخ كالغفضخ كىػ كيفدخ أحضانا معاني الكمسات كيزبصيا بالذكل ك

 .(2)الدتخ بسعشى الغافخ أؼ الداتخ كىػ صفة الجساء أؼ الجساعة الكثضخة الداتخة

كاف البخقمعي مػلعًا بالتعمضبلت الشحػية كخاصة الججلضة كالشطخية فكاف يعّمل كثضًخا مغ األحكاـ  -12

ػف ليحا الشػع مغ العمل صضغة االستعبلـ فَسغ أّؼ ، كمعشاىا الشحػية بصخيقة ججلضة، كيدتخجـ الشحػي

 : مغ أّية جيٍة ؟ كقج تحجثت عشيا في مبحث تعمضمو .  

نبلحع استعساؿ البخقمعي لمسرصمحات السشصقضة كثضخا، مثل الُكّمي كالجدئي كالجشذ كالفرل  -13

 كالَحّج كالعبلمة.. الخ.

كتػضضحيا، كقػلو: أف "الحّج" ىػ: السذتسل عمى  كيقػـ أحضانا بتعخيف بعس ىحه السرصمحات

 "(3)الحاتضات مغ "الجشذ" ك"الفرل" كىحه مفيػمات اعتبارية لضذ ليا "جشذ" كال "فرل

كاف يدتعسل السرصمحات البرخية كالسسشػع مغ الرخؼ، كالطخؼ، كالعصف، كالجخ،  -14

ء، كالزسضخ، كضسضخ الفرل كالسجخكرات، كالشعت كالبجؿ، كألقاب البشاء, كاإلعخاب، كالبشا

.  كالسشفرل، كالستعجؼ، كالبلـز

كيدتعسل أحضانا اصصبلحات الكػفضضغ، كعصف الشدق، كالجحج، كالرفة، كالسفدخ، كما لع يدع 

فاعمو, كالفعل السزارع، فقج عبخ مخة كاحج عشو بالسدتقبل، عمى اصصبلح الكػفضضغ قػلو: فسعشاىسا 

  . (4)ل غضخ مقتخف أؼ معشى لفع "الساضي", ك"السدتقب

                                                           

 .(293-292(  انطخ: )ص1)
 (.459-458(  انطخ: )ص2)
 (. 140( انطخ: )ص3)
 (.136(  انطخ:) ص4)
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 اخترارات البخقمعي

يدتعسميا  بعس االختراراتقج الحطت خبلؿ تحقضقي لشز الحاشضة لئلماـ البخقمعي رحسو هللا 

 أثشاء حاشضتو عمى شخح اليشجؼ كأذكخىا:

 يقرج بو "إلى أخخه".  في األصل )اه( كفي ب )إلخ (

 كيقرج بو " حضشئح ".   ) ح ~ (

 "السرشف" .كيقرج بو   ) السز ~( 

 كيقرج بو "يخمػ ".  )  يخ~ ( 

 كيقرج بو "ال ندمع".   ) ال نع~(

 كيقرج بو "األماـ".  )قجـك ( 

 كيقرج بو "أستاذ".  ) أستاد (

 كيقرج بو" ضابط".  ) ضابط (

 كيقرج بو"قػلو تعالى".  )قػلو تع(

 كيقرج بو)صل هللا عمضو كسمع(  )ع ص(

 البخقمعي مغ الشحاةالسصمب الحادي عذخ: مػقف 

 مػقف البخقمعي مغ الشحاة

عخض اآلراء الشحػية السختمفة التي تجكر حػؿ كل ي يخػ أنوإف مغ يشطخ في حاشضة البخقمعي 

مدألة مغ السدائل التي يجخؼ البحث فضيا، ثع يجلي بالحجج التي يجعع بيا القائمػف آراءىع، 

بشدبة اآلراء الشحػية إلى أصحابيا إالَّ في القمضل. كإذا  كيشاقذيا رأيًا رأيًا. كىػ في مشاقذاتو ال يعشي
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كسضبػيو كاألخفر كابغ جشي  ذكخ فإنو ال يحكخ إالَّ أسساء الشحاة الكبار مغ الستقجمضغ أمثاؿ الخمضل

 كالفخاء كالسبخد كالفارسي، كغضخىع.... كربسا عسَّع البرخيضغ أك الكػفضضغ.

محاكلة البخقمعي في عخض الػجػه السختمفة لمسدألة الػاحجة أمخ يجؿ عمى أنو قج ىزع مدائل  كإف

الشحػ كاستػعبيا كألع بجػانبيا. كعشجما يمجئ إلى التعمضبلت يدضخ مع البرخيضغ في أقضدتيع 

 كعمميع، لكشو في بعس األحضاف يختمف معيع مجعسًا رأيو بالحجة كالبخىاف. كمػقفو مغ الشحاة ال

يعتسج عمى كػنيع مذيػريغ أك غضخ مذيػريغ، أك كػنيع برخيضغ أك كػفضضغ، كإنسا يعتسج عمى 

 قشاعتو بالخأؼ نفدو كلضذ براحبو، فيػ لضذ متعربًا لعالع ميسا كانت مشدلتو.

ألنو قج تأثخ بو كأكثخ الشقل عشو  سأتحجث عغ مػقفو مغ العمساء كباألخز مػقفو مغ سضبػيو

كافقو في كثضخ مغ السدائل، إال أنو قج خالفو في بعزيا. كذلظ ألنو يعتبخ سضبػيو إماـ نحاة ك 

، بل إماـ الشحاة جسضعًا. كيعج كتابو أكؿ كتاب اشتسل عمى قػاعج العخبضة بذكل متكامل. كقج البرخة

و  كنقل عشو، كيؤيجه كيخجح رأيو، ضيخت عشاية البخقمعي بو، فقج كاف أكثخ العمساء حطا كاألخح بخأي

 كيتابعو في كثضخ مغ مدائل.

 السسشػع مغ الرخؼ -1

قػؿ البخقمعي: "اعمع أف أكثخىع قالػا: أّف االسع لسا شابو الفعل ححؼ ألجل مذابيتو إّياُه عآلمة 

تسكشو التي ىي التشػيغ كجعمػا تخؾ الرخؼ عبارة عغ ححؼ التشػيغ كقالػا: ثع تبعو الكدخ بعج 

صضخكرة االسع غضخ مشرخؼ كقّػكا: ىحا القػؿ بأنو لّسا لع يكغ مع "البّلـ" ك"اإلضافة تشػيغ" حتى 

يححؼ لسشع الرخؼ لع يدقط الكدخ فطيخ أف سقػشو بتبعضة التشػيغ ال باإلضافة كقاؿ بعزيع: 

ؿ كذلظ مشيع الساتغ إنو لّسا شابو الفعل ححؼ مشو الكدخ كالتشػيغ معا لسشع الرخؼ كاألقخب األكّ 

 .(1)ال يعػد في حاؿ الزخكرة مع التشػيغ تابعا لو مع أنو ال حاجة داعضة إلى إعادِة"

                                                           

 (.205ص )قدع التحقضق,   (1)
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 ححؼ الفاعل -2

[حضث ححؼ "بيع" 19/ 38:] مخيع, َأْسِسْع ِبِيْع َكَأْبِرْخ.....كفي مدألة ححؼ الفاعل حضث يقػؿ: "

ِ َشِيضًجا , كفي نحػ: "ما جاءني مغ أحج"  كىػ "فاعل" عشج سضبػيو [. 4/79.]الشداء,َكَكَفى ِباَّللَّ

ك"أعجبشي ضخبو عسخا" كفي ىحا الشطخ نطخ ألف السخاد أف رفعو ال يشدخ لفطا أك معشى عمضيسا مع 

بقاء اإلسشاد إلضو  كالشدخ في األكلضغ في المفع فقط كفي الثالث مع انتفاء اإلسشاد بخبلؼ السبتجأ 

حضث يشدخ رفعو لفطا كمعشى مع بقاء اإلسشاد إلضو كسا في: "عمست زيجًا قائسًا" ك"كاف زيجًا قائسًا 
(1)." 

 السبتجأ-3

في بعس األحضاف يقػؿ  السبتجأ مبشي كيأتي بخأؼ غضخه مغ  كأيزًا يحكخ في مدألة أف سضبػيو

العمساء بقػلو: "فإف مغ مبتجأ مبشي عمى محىب  سضبػيو: ذلظ ألنو يخبخ عشجه بسعخفة عغ نكخة 

متزسشة استفياـ أك نكخة ىي: أفعل التفزضل مقجـ عمى خبخه كالجسمة صفة لسا قبميا نحػ: "مخرت 

يو عمى أف مثل ىحيغ خبخاِف مقجماف كالسثاؿ الستفق عمضو في ىحا بخجل أفزل مشو أبػه" كغضخ سضبػ 

 ".(2)السقاـ مغ قاـ

 ححؼ الخبخ -4

قضل تقجيخه "ضخبي زيجًا" ...ىحا محىب األخفر: فإنو قاؿ إّف الخبخ الحؼ سّجت الحاؿ مدّجه مرجر 

إياه" إال ىحا مزاؼ إلى صاحب الحاؿ أؼ: "ضخبي زيجًا ضخبو", أك "ضخبي قائسًا" أؼ ما ضخبي 

الزخب كيخد عمضو ححؼ السرجر مع بقاء معسػلو كذلظ عشجىع يستشع إذ ىػ بتقجيخ أف السػصػلة 

                                                           

 (.282)قدع التحقضق, ص(  1)
 .(327(  )قدع التحقضق, ص2)
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: مع الفعل كالسػصػؿ ال يححؼ إال إذا قامت قخيشة قػّية دالة عمضو فبل بأس بححفو كسا قاؿ سضبػيو

 .(1)في باب السفعػؿ معو

 السفعػؿ السصمق -5

ًا لدضبػيو أؼ كػف السفعػؿ السصمق بغضخ لفع الفعل إنسا ىػ محىب السازني كالسبخد "قػلو: خبلف

 ".(2)فيػ يقجر عامبًل مغ لفطو كالدضخافي كأما سضبػيو

 البّلـ معجية-6

كاف متعجيًا بشفدو لزعفو باإلضسار  كإف البّلـ معجية "ألدعػ" السقجر إلى السفعػؿ عشج سضبػيو

كيتعمق بضاء التأنضث مشاب ادعػ عشج السبخد: لزعف الشاِئب مشاَبُو كليحا تقػؿ: "ضخبي لديج حدغ", 

 ".(3)ك"أنا ضارب لديج" كال يجػز: "ضخبت لديج

 عبلمة التأنضث في فعبلء  -7

 سّج الرػِت.قالػا عبلمة التأنضث في فعبلء: إنسا ىي اليسدُة كاأللُف زيَج ل

كأّما محىب غضخه فيػ : أفعاؿ فضكػف عمى ىحا مّسا في  قػلو: "قضل إنو فعآلء كىحا محىب سضبػيو

 .("4)آخخه حخؼ صحضح قبمو مجة زائجة

 إذا الذخشضة  -8

إنيا كاف في كقػع الجسمتضغ الكػفييغ يجب ...في إذا الذخشضة خبلؼ ما نقل عغ  السبخد عشج 

 سيبػيوبعجىا إال أف الجسمة االسسضة ال بج أف يكػف الخبخ فضيا فعبل إاّل في الذاذ كنقل عغ 

مػافقتيع في جػاز كقػع االسسضة السذخكط بعجىا لكغ عمى ضعٍف كاألكثخ كػنيا عشجىسا  كاألخفر

                                                           

 (.344)قدع التحقضق, ص(  1)
 (.363)قدع التحقضق, ص(  2)
 (.378)قدع التحقضق, ص(  3)
 (. 411( )قدع التحقضق, ص4)
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سبخد اختراصيا بالفعمضة فقػؿ السرشف كبعج إذا فعمضة إما ضاىخة الفعل أك مقجرتو كنقل عغ ال

 .(1)سيبػيو كاألخفرالذخشضة يعشي عمى محىب 

 األحخؼ السذبو بالفعل بالسرادر تدسضة سضبػيو -9

: مثل ىحه السرادر الػاقعة حاال معخفة معارؼ مػضػعة مػضع الشكخات, كقاؿ ابػ قاؿ سضبػيو

 .(2)مشرػبة عمى َأنيا مفعػالت مصمقة لمحاؿ السقجرةعمّى: إنيا 

 مػقفو مغ محاىب العمساء في كمسة  "جػار" كبضاف رأيو في ىحه السدألة  -10

كالخمضل: أف التشػيغ فضو عػض  كىػ قػؿ سضبػيو أحجىسا:قاؿ: "اعمع أف السحاىب في "جػار" ثبلثة 

عغ الضاء كإلضو أشار الذارح بقػلو: كأصل "جػار" فضيسا ... كحاصمو أف أصمو "جػارٍؼ" بالتشػيغ 

كىػ قػؿ السبخد: أف التشػيغ  كثانييا:كاإلعبلؿ مقجـ عمى مشع الرخؼ فححؼ الضاء لمداكشضغ 

ػارٍؼ" بالتشػيغ ثع "جػارؼ" عػض عغ حخكة الضاء كمشع الرخؼ مقجـ عمى اإلعبلؿ كأصمو "ج

بححفيا ثع "جػارؼ" بححؼ الحخكة لبلستثقاؿ ثع "جػار" بتعػيس التشػيغ مغ الحخكة لضخفف الثقل 

كىػ قػؿ الدجاج: أف تشػيشو لمرخؼ كذلظ ألف اإلعبلؿ مقجـ عمى  كثالثيا:بححؼ الضاء لمداكشضغ 

حدػس في الكمسة كأّما مشع الرخؼ  مشع الرخؼ ألف اإلعبلؿ سببو قػػ كىػ االستثقاؿ الطاىخ الس

فدببو ضعضف إذا السذابية غضخ ضاىخة بضغ "االسع", ك"الفعل" فدقط االسع بعج اإلعبلؿ عغ أكزاف 

: الضاء الداقط في حكع كيخد عميو ما مخ أفأقرى الجسػع  الحؼ ىػ  الذخط فرار مشرخفًا 

ا كراء السحكػرات بل ىػ أحج تفدضخؼ ما الثابت كأّما قػلو: كقضل أصمو في الخفع "جػارؼ" فمضذ محىب

ذىب إلضو سضبػيو: مغ أف التشػيغ عػض عغ الضاء فعّبخ بعزيع عغ ىحا القػؿ بأف مشع الرخؼ 

مقّجـ عمى اإلعبلؿ َفَأْصُمُو "َجَػاِرٍؼ" بالتشػيغ ثع َجَػاِرؼ بححفيا ثع " َجػارَؼ " بححؼ الحخكة 

                                                           

 (.425, ص(  )قدع التحقضق1)
 (.456)قدع التحقضق, ص(  2)
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اِع .... ﴾]القسخ,لبلسثتقاؿ ثع " َجػاٍر " بححؼ الضاء كسا ف [ ثع عػض عشيا 54/6ي ﴿َيػـَ َيجُع ٱلجَّ

التشػيغ لضقصع التشػيغ الحاصل شسع الضاء الداقصة في الخجػع أك يمـد اجتساع الداكشضغ لػ رجعت 

إنو لػ كاف مشع الرخؼ مقجمًا عمى اإلعبلؿ لػجب الفتح  كاالعتخاض عميو كعمى محىب السبخد:

المغة "القمضمة الخبضثة" كذلظ ألف مشع الرخؼ يقتزي ححؼ  في قػلظ: "مخرت بجػار" كسا في

 .(1)التشػيغ ك تبعضة الكدخ لو في الدقػط كصضخكرتو مفتػحًا فبل يػجج مػجب ححؼ الضاء حضشئح

 الثالث: لسبحثا

 كالشز السحقق تحقيق حاشية البخقمعي عمى اليشجي 

 تحقيق حاشية البخقمعي عمى اليشجياألكؿ: التعخيف ب السصمب

 : كصف الشدخ السخصػشةالسصمب الثاني

بضغ يجؼ ندختضغ ندخة يذسل ندخة مع شخح اليشجؼ كعمى أشخافيا حاشضة غمضطة كمعقجة في 

 صفحاتيا األكلى ُأصػر تمظ الرفحات مع الشدخ إف شاء هللا  في بجاية السخصػشة األصل 

 "مع حاشضة ىشجؼ ابغ قمعى"       "ىشجؼ عمى الكافضة"  

 كتحتيا ختع أك يدسى ميخ ُكِتَب فضيا مخحػـ ال ال أسساعضل أفشجؼ رحسو هللا تعالى  

 كفي الرفحة الثانضة ُكتَب عمضيا جسل التالضة:

 "كتاب شخح الكافضة لمفاضل اليشجؼ كحاشضتو البغ القمعي عفى عشيسا كغفخ"

 كأيزا تعمضقات كتب 

لفقضخ إلى عفػ ربو الغشي أحسج بغ أبي الرفا "الحسج  مسا ساؽ سائق التقجيخ إلى سمظ ممظ ا 

 ".1060السحاسشي عفى عشيسا سشة 

                                                           

 (.254-253 )قدع التحقضق, ص   (1)
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 كأيزا في نفذ الرفحة كتب  العبارة اآلتضة:

"لْع دخل في ممظ العرخ إلى الغشى القيخ عبج الكخيع بغ دمحم بغ حسدة الحدضشي غفخ ليع في سشة 

 اقضست".  1073

 الرفحة األكلى.كأسفل الرفة أيزًا نفذ الختع التي في 

 بجأ بؾؿـف عمضو نتػكل كبو ندتعضغ... 

 [كتب فضيا171]أ/ندخة )األصل( تبجأ مغ الرفحة 

 "حاشضة اليشجػ لسػالنا ابغ قمعي"  

"الحسج  مغ مغ مغ مػاله الغشي عمى عبجه أحسج بغ أبي الرفا ابغ أحسج السحاسغ عفى عشيع 

 ستضغ كألف مغ اليجخة"بسشو ككخمو آمضغ كذلظ سشة 

 [بؾؿـف كبو ندتعضغ172كفي الرفحة]ب/

 قػلو: البلـ لمجشذ كالتاء لمػحجة....

 .206( سصخًا كلكل سصخ تدعة عذخ أك عذخكف كمسة كيشتيي إلى صفحة 27عجد أسصخىا)

خقمعي رحسو هللا ( حاشضة اليشجؼ لمعبلمة دمحم الذيضخ بب2كالشدخة الثانضة تبجأ مغ الرفحة  رقع)

تعالى كمعيا شخح أبضات الػافضة فعسمي في الحاشضة كلضذ لي دخل بأبضات الػافضة ُكِتَب في سصخ 

 األكؿ كمسة "كقف" كفي سصخ الثاني السخحـػ قاضي زاده دمحم أفشجؼ درجامع شيخزاد.

بالبلـ لمجشذ ... ( ك يبجأ ببدع هللا الخحسغ الخحضع كبو ندتعضغ كتبجأ ))2مكتػب في زاكية الػرقة )

عجد األسصخ عذخكف سصخًا كلكل سصخ تدع كمسات أك عذخة كعجد صفحاتيا ثسانضغ صفحة تتكػف 

 (.79( اثشتضغ إلى صفحة تدعة كسبعضغ )2مغ ]أ / ب[مغ الرفحة)
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 : الشدخة السعتسجة عمييا في التحقيق. السصمب الثالث

عشج تحقق أؼ  ككسا ىػ معخكؼ -رحسو هللا-خقمعي بضغ يجؼ ندختضغ مغ السخصػط لحاشضة الب

كتاب عمى األغمب يعتسج عمى األقجـ أما في ىحه السخصػشة لع اعتسج عمى ندخة األقجـ كىي 

ق كذلظ ألف فضيا نقز في عجد أكراقيا لحلظ اعتسجت عمى الشدخة الثانضة مغ 959ندخة بتاريخ 

 . ق1060السخصػط بتاريخ 

 ةالسخصػش: السشيج الستبع في تحقيق السصمب الخابع

قخأت شخح اليشجؼ عمى الكافضة في السخصػشة )األصل( كندخت نريا كعارضت ما ندخت ندخة 

 الثانضة.

كقرجت ما قرجت في عسمي ىحا ضبط الشز كتحخيخه مغ الذػائب الدقط كالتّرحضف كالتحخيف 

ما  كالتغضخ فأصمحت ما كقع في السخصػشة مغ ذلظ, كذكخت صػابو بضغ مكػفتضغ].....[., كذكخت

 في ندخة الثانضة ما لع يػافق األصل كأشخت إلى ذلظ في الحاشضة.

ك ُعشضت بسا اشتسل عمضو الكتاب مغ مدائل العخبضة فحكخت محاىب أىل العخبضة كأقػاليع إف اختمفت 

 محاىبيع في مدألة كشخحت السفخدات كالكمسات.

حجيث الذخيف كاألمثاؿ, ك كخخجت شػاىج الكتاب مغ اآليات الكخيسة, كأثبتيا في الستغ , كال

 األشعار كاألرجاز أتسستيا كذكخت ذلظ في الحاشضة.

كعدكت ما عخفتو مغ شػاىج الذعخ كالخجد التي لع يشدبيا السؤلف إلى أصحابيا أك إلى مغ تشدب 

إلضيع, كأحمُت عمى دكاكيغ الذعخاء السدتذيج بذعخىع إف كانػا ذكؼ دكاكيغ مصبػعة كذكخت 

في السخصػط, كتخجست لؤلعبلـ باخترار. يتسثُل مشيجي في تحقضِق ىحا  السرادر التي ذكخت

 الكتاِب في األمػِر التالضة:
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ـِ الحيَغ كرَد ذكُخىع مغ األعبلـ عشَج كركِدىع أكَؿ مخة في قدع الجراسي كقدع  قسُت بتخجسِة األعبل

 التحقضق.

 قسُت بػضِع عشػايغ، ككضعُتو بضَغ معكػفتضغ ][.

نضة الػاردة في الكتاب، كعدُك اآلياِت القخآنضِة الكخيسِة بحكِخ اسع الدػرِة، كرقِع ضبط اآليات القخآ

 [ كأضُع اآليَة بضغ ىحيِغ القػسضِغ السدىخيِغ ﴿﴾.122/ 9اآليِة، فأقػُؿ مثبًل: ]التػبة,

الرحضحضِغ، تخخيُج األحاديِث الشبػيِة الذخيفِة بحكِخ اسِع السخخِج، كالكتاِب، كالباِب، كرقِع الحجيِث في 

كالدشِغ، كالجدِء، كالرفحِة في غضِخىا، ثع إف كاَف الحجيُث مػجػدًا في الكتِب الرحاِح، فأكتفي 

بالتخخيِج مشيا، أما إْف لع أجْج الحجيَث في الكتِب الرحاِح، فأخخُجُو مغ مرجَرِيْغ مغ مرادِر 

ا، كأحخُص عمى بضاف درِجة الحجيِث الدشِة األخخػ كالدشِغ، كالسدانضِج، كالسعاجِع، كالسرشفاِت كغضِخى

لع أجْج الحجيَث في كتِب الدشِغ، فأشضُخ إلى السرجِر  ما لع يكْغ مػجػدًا في كتِب الرحاِح، كإف

 الحؼ كججُت فضو الحجيَث.

 قْجَر السدتصاِع.تخخيُج اآلثاِر، كاألقػاِؿ، كندبُة األبضاِت الذعخيِة إلى قاِئمضيا، كبضاُف مرادِر األمثاِؿ 

اكتفضُت بحكِخ اسِع السرجِر، كالجدِء، كالرفحِة، كذكخُت معمػماِت الشذِخ كاممًة لكلِّ مرجٍر، أك 

 مخجٍع في أكؿ مخة كفي الفيارِس.

 .السحافطُة عمى ضبِط السؤلِف إْف ُكِججَ 

كىػ ما ساَر القجامَى ساَر الشاسخ ليحا الكتاِب َعمَى خطِّ بعِس األلفاٍظ َعمَى غخاِر خطِّ السرحِف 

عمْضِو، فقْسُت بكتابِة الَشّزِ باإلمبلِء السذيػِر، َكِمْغ َىِحِه الكمساِت السخسػَمِة َعمَى َىَحا الشحِػ، كالتي 

 تعَّ تعجيُميا في الخسِع السذيػِر:

عمى عجـ رسُع اليسدٍة السفتػحٍة الداكِغ َما قبمَيا عمى شكِل ياٍء مثل )مدئمة( كاألصحُّ رسُسيا -أ

 شكِل ألٍف)مدألة( كعجـ رسع اليسدة عمى األلف)تامل( كاألصح)تأمل(.
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ىا ىكحا )جسعاء(. -ب  ححُؼ اليسدٍة بعَج األلِف السسجكدِة مثل )جسعا( ك األصُح مجُّ

عجـُ قمِب الضاِء الػاقعِة بعَج األلِف الدائجِة ىسدًة، كإبقاُؤَىا ياًء مثل )َمَدايل( كقمبتيا )ىسدة(  -ج

 كسايخ )سائخ( زايج)زائج(.)مدائل( 

 ححؼ حخؼ الف مغ كمسة ثمث كاألصح)ثبلث(.-د

اإلشارُة إلى بجايِة كلِّ كرقٍة مغ السخصػِط، فأضُع أكاًل رقَع الرفحِة، ثع أشضخ إلى الػجِو  

 [22الثاني )ب(، كيكػُف ذلظ مثبًل ]أ/األكِؿ )أ(، كإلى الػجِو 

أف أسضَخ عمى ىحا السشيِج السخسػـِ، كما التػفضُق  ىحا ىػ مشيجي في التحقضِق، كقج حاكلت جاىجةً 

مُت كإلضِو أنضُب.  إال مغ عشِج هللِا عمضو تػكَّ

كمغ الرعػباِت التشبضُو عمضو مغ بعِس األخصاِء التي كقَع فضيا الشاسخ: سػاًء في الشقِل، أك في 

في نّزٍ معضٍغ، كقجيسًا قاَؿ  عدِك األقػاِؿ إلى قاِئمضيا، أك زيادٍة في الشّزِ أك سقٍط فضو، أك تحخيفٍ 

ق( في مذقِة ترحضِح الكتب: ))ك لخبسا مؤلف الكتاِب أف ُيرِمح ترحضفًا، أك 255الجاحُع )ت:

ـِ ذلظ  كمسًة ساقصًة، فضكػُف إنذاُء عذِخ كرقاٍت مغ حخِّ المفِع كشخيِف السعاني أيدَخ عمضو مغ إتسا

ه إلى مػضعو مغ اتراؿ الكبلـ((  .(1)الشقز، حتى يخدَّ

كصشعت لمكتاب الفيارس التي تضدخ الُدبل إلضو كىي فيخس: اآليات القخآنضة, كاألحاديث الّشبػية, 

 كاألمثاؿ كأقػاؿ العخب, كاألشعار, كاألرجاز, كالشساذج الشحػية كالمغػية, كاألعبلـ, كالسػضػعات.

 

 

                                                           

ىػ(, الحضػاف, دار 255( عسخك بغ بحخ بغ محبػب الكشاني بالػالء، المضثي، أبػ عثساف، الذيضخ بالجاحع )ت: 1)
 (.55, ص1ق, ج1424، 2بضخكت, ط –الكتب العمسضة 
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 ة: صػر السخصػشالسصمب الخامذ

 

 

 

 

 

 

 

 صػر السخصػشة
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 : الشز السحققالثالث الفرل

      [171أ/] 

 :حاشضة اليشجؼ لسػالنا ابغ قمعي

مػاله الغشي عمى عبجه أحسج بغ أبي الرفا ابغ أحسج السحاسغ عفى عشيع  غَّ مَ  غٍّ مَ  غْ الحسج  مِ 

  .(1)بسشو ككخمو امشا كذلظ سشة ستضغ كألف مغ اليجخة

 بؾؿـف كبو ندتعضغ

 :[البلـ لمجشذ]

 :الجشذ عمى ضخبضغ فّ أ اعمع (1)لمػحجة  (3)كالتاء  :(2)البلـ لمجشذ :قػلو [172]ب/ 

                                                           

 في ب )حاشضة اليشجية لمعبّلمة دمحم الذيضخ ببخقمعي رحسو هللا تعالى كمعيا شخُح أبضات الػافضة(.   (1)
الحسج  مغ مغ مغَّ مػاله الغشي عمى عبجه أحسج بغ أبي الرفا ابغ  :في ب سقط )حاشضة اليشجؼ لسػالنا ابغ قمعي

 أحسج السحاسغ عفى عشيع بسشو ككخمو امشا كذلظ سشة ستضغ كألف مغ اليجخة(
 عشج الشحػّيضغ كالفقياء ىػ المفع العاـّ ككلُّ لفع ععَّ شضئضغ فراعًجا فيػ جشٌذ ِلَسا تحتو، سػاءٌ  الجشُذ     (2)

األصػؿ في ىػ(: 316اختمف نػعو أك لع يختمف. )أبػ بكخ دمحم بغ سيل الشحػؼ السعخكؼ بابغ الدخاج )ت: 
؛ يعضر بغ عمي بغ 111، ص2بضخكت،ج –، تحقق: عبج الحدضغ الفتمي، مؤسدة الخسالة، لبشاف الشحػ

، قجـ لو: د. لمدمخذخي شخح السفرل   ق(643)ت:  يعضر، أبػ البقاء، السعخكؼ بابغ يعضر كبابغ الرانع:
دمحم بغ   71، ص1ـ ج 2001 -ىػ  1422، 1لبشاف ط –إمضل بجيع يعقػب، دار الكتب العمسضة، بضخكت 

، تقجيع كإشخاؼ   مػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف كالعمـػق(: 1158عمي الحشفي التياكني )ت: بعج 
إلى العخبضة: د. عبجهللا الخالجؼ، جػرج  كمخاجعة: د. رفضق العجع تحقضق: د. عمي دحخكج نقل الشز الفارسي

 (191،ص1ـ، ج1996؛ 1بضخكت، ط –زيشاني، مكتبة لبشاف ناشخكف 
ف لع تكغ لسحس التَّْأِنضث عمى َما ىَػ ىَي َتِجيء لسعاف كميا َراجع ِإَلى التَّْأِنضث، كتاء اْلجسع، َكإِ  التَّاء:    (3)

َلِكشَّيا لمتأنضث ِفي اْلُجْسَمة، كتاء اْلػحَجة: ِإذا دخمت عمى َذات اأْلَْفَخاد ُيَخاد َفخد ِمْشيا؛  اْلُسْعَتبخ ِفي مشع الّرْخؼ،
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 دكف لؤلفخاد  كػف التعخيف دامورادتو ىشا الستمفبل يجػز إ ،مكثخةل (3)السفضج (2):استغخاؽ الجشذ 

كال  ،عمى الػاحجة (5)مغ حضث ىي ىي مغ غضخ داللة المفع:(4)كماىية الجشذ ،كىػ باشل ،الساىضة
                                                           

َكِإذا دخمت عمى َذات اأْلَْجَداء ُيَخاد بعس ِمْشيا.) دمحم بغ أبي الفتح بغ أبي الفزل البعمي، أبػ عبج هللا، شسذ 
، ، السحقق: محسػد األرناؤكط كياسضغ محسػد الخصضب، مكتبة السصمع عمى ألفاظ السقشعىػ(: 709الجيغ )ت: 

الكميات معجع في السرصمحات ؛ أبػ البقاء, 110، ص1ـ ،ج 2003 -ىػ 1423، 1الدػادؼ لمتػزيع، ط
شخح شافية  ىػ(،686دمحم بغ الحدغ الخضي اإلستخاباذؼ، نجع الجيغ )ت:  ؛254، ص1, جكالفخكؽ المغػية

ق(: حققيسا، كضبط 1093جه، عبج القادر البغجادؼ صاحب خدانة األدب )ت، مع شخح شػاىابغ الحاجب
غخيبيسا، كشخح مبيسيسا، األساتحة، دمحم نػر الحدغ ؛ السجرس في تخرز كمضة المغة العخبضة، دمحم الدفداؼ ؛ 

، دار السجرس في كمضة المغة العخبضة، دمحم محضى الجيغ عبج الحسضج ؛ السجرس في تخرز كمضة المغة العخبضة
؛ أبػ دمحم، جساؿ الجيغ، ابغ 179،ص1ـ، ج1975ىػ ؛  1395لبشاف، عاـ الشذخ:  –الكتب العمسضة بضخكت 

، السحقق: د. مازف السبارؾ / دمحم عمي حسج هللا، دار مغشي المبيب عغ كتب األعاريبىػ( 761ىذاـ )ت: 
 ( .708،ص1ـ، ج1985، 6دمذق، ط –الفكخ 

 كمسة إلى أخخه كفي  األصل سقط تمظ الخمد )آه( .في ب رمد)آه*( اخترار ل   (1)
ـ الَِّتي َمْعَشاىا اْلِجْشذ تصمق عمى اْلَقِمضل َكاْلكثضخ َكاْلَساِء، َكالَِّتي   (2)  تصمق عمى اْلكثضخ  َمْعَشاىا استغخاؽ اْلِجْشذَكالبلَّ

ف ُأِريج ِمْشو َقِمضل الخَِّجاؿ َفِحضَشِئٍح لْمِجْشذ َفَقط اَل دكف اْلَقِمضل َنْحػ: الخجل، ِإذا ُأِريج ِمْشو َجِسضع الخَِّجاؿ، َكإِ 
أبػ الحدغ عمي بغ إسساعضل بغ سضجه السخسي، )ت:  ؛708، ص1، جالكمياتالستغخاقو.) أبػ البقاء: 

ىػ 1417، 1بضخكت، ط –, تحقضق: خمضل إبخاىع جفاؿ، دار إحضاء التخاث العخبي السخرزىػ( 458
 (.230ص،4ـ،.ج1996

 في ب )السقضج(.   (3)
يقاؿ عمضيا كعمى غضخىا الجشذ قػال أكلضا ببل كاسصة كاإلنداف بالقضاس إلى الحضػاف. )، زيغ الجيغ  :ماىية   (4)

، عالع التػقيف عمى ميسات التعاريفق(ػ: 1031دمحم بغ زيغ العابجيغ الحجادؼ ثع السشاكؼ القاىخؼ، )ت: 
 (        247،ص1، جكتاب التعخيفات؛ الجخجاني 331،ص1ـ ،ج1990ق/1410، 1الكتب؛ القاىخة، ط

ْيِء َكِإَلْضو ِمْغ َباِب َقَتَل َكَأْدَلْمُت ِباأْلَِلِف ُلَغٌة َكاْلَسْرَجُر ُدُلػَلٌة َكااِلْسُع الجَّ    (5) اِؿ َكَفْتحِ َدَلْمُت َعَمى الذَّ يا اَلَلُة ِبَكْدِخ الجَّ
ْيء ِبَحاَلة يْمـد مغ اْلعمع ِبو اْلعمع بِ  َذْيء آخخ َكىَػ َما َيْقَتِزضو المَّْفُع ِعْشَج إْشبَلِقو. الّجاَلَلة: اْصِصبَلحًا َكػف الذَّ

ْيء األكؿ َداال َكالثَّاِني مجلػال. )أحسج بغ دمحم بغ عمي الفضػمي ثع الحسػؼ، أبػ العباس، )ت: نحػ  َكُيدسى الذَّ
؛ الجخجاني: 199، ص1بضخكت، ج –، السكتبة العمسضة لسرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخاىػ(: 770

؛ القاضي عبج الشبي بغ عبج الخسػؿ األحسج 439،ص1، جالكميات؛ أبػ البقاء: 92، ص1التعخيفات، ج
حدغ  ػ، عخب عباراتو الفارسضة:دستػر العمساء = جامع العمـػ في اصصبلحات الفشػف ق(: 12نكخؼ )ت: ؽ 

, تاج ؛ الدَّبضجؼ75،ص2ـ، ج2000ىػ ؛ 1421، 1ىاني فحز، دار الكتب العمسضة ؛ لبشاف / بضخكت، ط
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التحاد الشػع  (1)كىحا الشػع مغ الجشذ ال يشاقس الػحجة الشػعضة ،بل ذلظ احتساؿ عقمي ،الكثخة

اعتبار ماىضة الجشذ مغ حضث ىي ىي ( 2) الّ إ كال الفخدية الحتسالو ليا أيزاً  ،ةبالساىض ،الػاحج

كعجـ  ،فضمـد اعتبارىا ،بو يقتزي اعتبارىا "تاء الػحجة"كلحػؽ  ،يقتزي عجـ اعتبار الػاحجة الفخدية

 .محل الشطخ (3)إلخ الفخدية كأ قػلو:فعمى ىحا  كصف ،اعتبارىا

التاء لمػحجة "ال يشافي كػف  مفيػماً  "كمضة"تقجيخ كػف الكمسة الػاحجة  عمى أؼ إلخكعمى ىحا  :قػلو 

كػنو لمجشذ مغ  ال يشافيكسا كػف البلـ لبلستغخاؽ  "مع األبف لفخديةىشا مذكمة  البج أْف تكػف 

 .(4)حضث ىي ىي

ال  "كل كاحج" ك "كل فخد"في  "ضج لبلستغخاؽالكل السف"إلخ أؼ كسا أف (5)كل فخد "كسا في  :قػلو 

 .فضسا صجؽ عمضو(7) "جدئضغ" اكان فكإ ،مفيػما(6) "كمضضغ"لكػنيسا  "فخد كاحج"يشافي 

                                                           

 (.            498، ص28، ج العخكس مغ جػاىخ القامػس
كبضغ غضخه ندبة بػجو. ، كالػاحج الحؼ ال يشقدع بػجو ال فخضا كال كىسا كال فعبل، كال بضشو الػحجة: االنفخاد  (1) 

كالػاحج في الحقضقة الحؼ ال جدء لو البتة ثع يصمق عمى كل شيء مػجػد حتى إنو ما مغ عجد إال كيرح 
التػقيف ؛السشاكؼ, 194، ص5،  جالسخرزبغ سضجه:  كصفو بو، فضقاؿ: عذخة كاحجة، كمئة كاحجة. انطخ:)

  (.335، ص1، جعمى ميسات التعاريف
 في ب سقط) أف(.   (2)
 في األصل )الخ( كفي ب )اه( أخترار )إلى أخخه(.   (3)

 ثبت اخترار )إلخ( كسا في األصل.       
 في ب )ىػ ىػ(.   (4)
 في ب زيادة )ككل(.   (5)
د  ؛1378، ص2ج مػسػعة كذاؼ اصصبلحات،: اسع مشدػب إلى ُكّل: عكدو جدئّي.)التياكني:  ُكمِّّي مفخد (6)

، بسداعجة فخيق عسل، عالع معجع المغة العخبية السعاصخىػ(  1424أحسج مختار عبج الحسضج عسخ )ت: 
 .(1953،ص3ـ ،ج2008ىػ ؛  1429الكتب، الصبعة: األكلى، 

؛ د 560،ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحاتاسع مشدػب إلى ُجْدء: خبلؼ ُكمِّّي. )التياكني:  :ُجْدئّي مفخد (7)
 (369،ص1، جمعجع المغة العخبية السعاصخأحسج مختار عبج الحسضج عسخ، 
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 ."بضاف الصخد"أف يقرج  إالّ  :قػلو

 :كتجعل السحجكد خبخه كقػلظ ،فتجعمو مبتجأ ،ضف لفع كل إلى الحجّ زأف ت (1):شخادباالالسخاد 

 :[الكمسة]

كالسخاد بالعكذ أف تجعل  ،كل لفع كضع لسعشى مفخد(3)لسعشي مفخد(2)كضع لفعٌ  :الكمسةفي قػلشا  

  .فمضذ بكمسةكضع لسعشى مفخد  لضذ لفطاً  (5)"ما كل" :فتقػؿ ،نقضزو ((4))الحج مكاف 

 ،عسا يتجاكلو القـػ مغ األلفاظ (1)"خالي الحىغ"أف السخاشب  التعضضغ إلخ يعتبخ إال أف قػلو:

 ةغضخ معضش حّرةً  ك ،"فخداً "يكػف  كأف ،البج (3):"السعيػد الحىشي"أيزا  (2)ك فضػجب جيالة السحجكد

  .مشيا ة معضشةً ال نفذ الحقضقة ال حّر  ،مغ الحقضقة

                                                           

 في ب )بالصخد(. (1)  
بالفتح كسكػف الخاء كفتحيا قج يدتعسل في باب السعّخؼ كقج يدتعسل في باب العمل، كاالّشخاد: ىػ مخادؼ  الصخد: 

لمّصخد. فاالّشخاد السدتعسل في التعخيفات ما كقع في شخح الصػالع مغ أّف معّخؼ الذيء يجب أف يداكيو 
أبػ  خاد كالسشع كبالعكذ.)صجقا أؼ يجب أف يرجؽ السعّخؼ عمى كل ما صجؽ عمضو السعّخؼ كىػ االشّ 

  حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظق(ػ 1206العخفاف دمحم بغ عمي الرباف الذافعي )ت: 
مػسػعة كذاؼ ؛ التياكني: 238،454،ص3ـ،ج1997ىػ ؛ 1417، 1، دار الكتب العمسضة بضخكت؛لبشاف، ط

 (1130، ص2،ج221،ص1، جاصصبلحات
: لغًة: جعُل المفِع بإزاء السعشى كاصصبلحًا: تخرضُز شيء بذيء بحضث متى ما أشمق كأحدغ الػضعػ   (2)

 (.140، ص1،جالتعخيفاتالذيء األّكؿ ُفيع مشو الذيء الثاني. انطخ: )الجخجاني: 
ػ: : كقػلو مفخد: فرل ثاٍف فرمو مغ السخكبِّ نح19، 18، ص1قاؿ ابغ يعضر: في شخح السفّرل، ج    (3)

"الخجل" ك"الغبلـ" كنحػىسا مسا ىػ معّخؼ باأللف كالبّلـ فإنو يجّؿ عمى معشضضغ التعخيف كالسعّخؼ كىػ مغ 
جية الشصق كمسة كاحجة، ككمستاف إذ كاف مخكبًا مغ األلف كالبلـ الجالة عمى التعخيف فيي كمسة ألنيا حخؼ 

، جامعة قار ح الخضى عمى الكافيةشخ ترحضح كتعمضق:  كالسعّخؼ كمسة أخخػ. انطخ: )يػسف حدغ عسخ
 (23، 22، ص1ـ، ج1978يػنذ.ط، 

في ب )اتحّج(.   (4)  
 في ب )كمسا(.   (5)
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إنسا يكػف بعمع السخاشب بو كىػ غضخ  (5):" فضو أف "العيج الخارجي":إلخ العيج الخارجي"(4)كقػلو: 

 الـز ىشا تأمل.

جكد لعجـ لـد اعتبار اإلفخاد في السح (1)ببل تآءعغ الػقػع إلخ يعشي لػ قاؿ: كمع  (6)لمتحخزقػلو:  

 فراعجًا فأتى بالتاء احتخازا عغ ذلظ. ((3))ثٍ إال عمى ثم (2)الكمعكقػع 

                                                           

 : الحؼ ىػ لع يدبق لو عمع بالخبخ فحضشئح ال نحتاج إلى تػكضج الخبخ كإال صارخالي الحىغ  (1)
الكبلـ حذٌػ، كقاؿ أىل عمع السعاني: إذا ألقضت الجسمة إلى مغ ىػ خالي الحىغ استغشي عغ مؤكجات الحكع.  

فضقاؿ: زيج ذاىب. كيدسى ىحا الشػع مغ الخبخ ابتجائضًا. )أبػ دمحم بجر الجيغ قاسع بغ عمّي السخادؼ السرخؼ 
د فخخ الجيغ قباكة ؛األستاذ دمحم نجيع  ، تحقضق:الجشى الجاني في حخكؼ السعانيىػ (، 749السالكي )ت: 

؛  دمحم بغ أبَّ القبلكؼ 130، ص1ـ، ج1992ىػ ؛  1413، 1ط لبشاف –فاضل، دار الكتب العمسضة، بضخكت 
، )نطع اآلجخكمضة لسحسج بغ أبَّ القبلكؼ الذشقضصي الذشقيصي مفتح رب البخية في شخح نطع اآلجخكمية

 2010ىػ ؛  1431، 1مكتبة األسجؼ، مكة السكخمة، ط، الحازمي )مؤلف الذخح(: أحسج بغ عسخ بغ مداعج
 (.  211، ص1ـ،ج

 في ب سقط) ك(.   (2)
ك عمسّي"، ك"حزػرؼ". كلمثبلثة رمد مذتخؾ يجخل عمى كل نػع مشيا ذىشّي أ: "ِذْكِخّؼ"، ك" أنػاع العيج ثبلثة  (3)

أؿ العيجية. فإذا دخمت عمى الشكخة جعمتيا تجؿ عمى فخد معضغ داللة ىػ: أؿ كتدسى: أؿ التي لمعيج، أك: 
تقتخب مغ داللة العمع الذخري بحاتو ال بخمد آخخ. كليحا كانت أؿ العيجية تفضج الشكخة درجة مغ التعخيف 

 ة.)ُتَقخبيا مغ درجة العمع الذخري، كإف لع تبمغ مختبتو كقػتو؛ كإنسا تجعميا في السختبة التي تمضو مباشخ 
ق(ػ،  1398عباس حدغ )ت:  ؛ 261, ص1، جحاشية الرباف عمى شخح األشسػنى لؤللفيةالرباف, 

 (.425،ص1،ج15: دار السعارؼ، طالشحػ الػافي
 في ب)أك(.   (4)
ة ُمعضَشة مغ اْلَحِقضَقة اْلَخاِرِجيالعيج (5)   : ىَػ الَِّحؼ يحكخ قبمو َشْيء، ك اْلُسَعّخؼ ببلـ اْلَعيج اْلَخاِرِجي ُيَخاد ِبو ِحرَّ

؛ أحسج 159، ص1ج تعخيفات،ِبِخبَلؼ اْلُسَعّخؼ ببلـ اْلِجْشذ ؛ َفِإف الُسَخاد ِبو نفذ اْلَحِقضَقة. انطخ: )الجخجاني، 
  (.114، ص3، جفي اصصبلحات الفشػف  دستػر العمساء = جامع العمـػنكخؼ: 
ِز َكالتََّضقُِّع. ُيَقاُؿ َحِحَر َيْحَحُر َحَحرً  (6)   ا، َكَحَحاِر، ِبَسْعَشى )َحِحَر( اْلَحاُء َكالحَّاُؿ َكالخَّاُء َأْصٌل َكاِحٌج، َكىَػ ِمَغ التََّحخُّ

،  تحقق: د ميجؼ السخدكمي، د يغكتاب العىػ(:170اْحَحْر. انطخ: )الخمضل بغ أحسج الفخاىضجؼ البرخؼ )ت: 
ىػ(  32أبػ بكخ دمحم بغ الحدغ بغ دريج األزدؼ )ت:  ؛199، ص3إبخاىضع الدامخائي، دار كمكتبة اليبلؿ، ج

؛ ابغ 507، ص1ـ، ج1987، 1بضخكت، ط –، تحقق: رمدؼ مشضخ بعمبكي، دار العمع لمسبليضغ جسيخة المغة
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التاء إلخ يسكغ الجػاب عشو بأف كػنو نرًا في الػحجة ال يشافي استعسالو في  (4)قػلو: أما تجخيج

 .فإف الػحجة مدتمدمة لعجـ الكثخة ،األلفاظ ((5))ساِئخ مجازا كسا فيالزمو 

 :[الكمع]

 "العدل"ك ،"كالساء"كالكثضخ  ،عغ التاء جشذ فحقو أف يقع عمى القمضل ،السجخد :(6)كالكمعكقػلو: 

 .(7)فضسا فػؽ االثشضغ بخبلؼ أمثالو لع يدتعسل إالّ  ،لكشو

 .(1)مقامو السزاؼ إليوكإقامة  ،(10)السزاؼححؼ ((9))ببعس الكمع فضكػف مغ (8)ؿؤ ما :قػلو 

                                                           

  (.37،ص2، جمعجع مقاييذ المغةفارس, 
 في ب)كمع ثبلثا(.   (1)
 في ب)التكمع(.   (2)
 في ب )ثبلث (. (3)  

 في ب)تحخيخ(.   (4)
 في ب )سايخ( بتديضل اليسدة. (5)

الَكِمسة: المَّْفَطة، : َمْعُخكَفة، اْلَػاِحَجة مغ الَكِمع َكاْلَكبَلـ كّمسُتو تكمضسًا كتكّمست تكمُّسًا. كالِكْمَسة: لغٌة َتسضِسضٌَّة، الَكِمَسة (6)
، 7، جالسحكع كالسحيط األعطع)ابغ سضجه,  ِحجازيَّة. َكَجسعيا: َكِمع يحكخ َكُيَؤنث، ُيَقاؿ: ىَػ الَكِمع َكىي الكِمع.

 (.523، ص12ىػ، ج 1414، 3بضخكت، ط –، دار صادر لداف العخبابغ مشطػر,  ؛50ص
لداف ؛ ابغ مشطػر: 272، 1، جمختار الرحاح: اَل َيُكػُف َأَقلَّ ِمْغ َثبَلِث َكِمَساٍت أِلَنَّو َجْسُع َكِمَسٍة )الخازؼ, اْلَكِمعُ  (7)

 (523، ص 12، ، جالعخب
 في ب )ما دؿ(.    (8)
ماتزّسغ ِمَغ الكمع اسشادًا مفضجا مقرػدًا. لحاتو. فاالسع كمسة يدشج مالسعشاىا الى نفديا اكنطضخىا. كالفعل  الكبلـُ 

دمحم   كمسة تدشج ابجًا. قابمة لعبلمة فخعضة السدشج الضو. كالحخؼ كمسة التقبل اسشادًا كضعضا بشفديا كالبشطضٍخ.)
، تحقضق: دمحم كامل تدييل الفػائج كتكسيل السقاصجق(، 672بغ عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجضاني، )ت: 

 (.3، ص1ـ، ج1967 -ىػ 1387بخكات،دار الكتاب العخبي لمصباعة كالشذخ، 
في ب سقط )باب(   (9)  

كل اسع أضضف إلى اسع آخخ، فإف األكؿ يجخ الثاني، كيدسى الجار: مزاًفا، كالسجخكر:  السزاؼ:   (10)
؛ 193، ص3، ، جدستػر العمساء = جامع العمـػ في اصصبلحات الفشػف مزاًفا إلضو. )أحسج نكخؼ: 
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ـ التعخيف دك لمكَ  ،لخخكج السدتتخ مغ الزسائخ عغ الكل (2)مغ الشطخ كجػهٌ  "كل"كفي  :قػلو 

 .غضخ ذلظ مسا ال يخفى عمى الستأملخفى في الكل أيزًا إلى األ بالحخؼ األخّز 

 لمكمسة أك جشذ أخّز مغ الفرل بػجو  بجشذ لضذ (3)عمى أنو أؼ بشآءً  كاحتخز بو إلخ :قػلو 

 .دكف كجو فضرح االحتخاز بو

كالكمسات  ،الكمستضغ خخاجإلالف إرادتيا إنسا تكػف كإنسا لع يخد الػحجة  ،ألف الػحجة غضخ مخادةٍ  :قػلو 

 كاحجةً  بتاء الػحجة الف كل ما يتمفع بو مخةً  ،كمثل ذلظ ال يخخج "ضخبتو" ك، "الػاق"ك، "قاال" :نحػ

 .كاحجةٌ  لفطةٌ 

إذا كاف الخبخ  ((1))إنسا يمـد (5)"الخبخ"ك ،"السبتجأ"بضغ  غضخ الزمة الف السصابقة :(4)كالسصابقة :قػلو

 كاف صفةً  لفع ىشا كإف كًا صفة مذتقة غضخ سببضة أك في حكسيا كالسشدػب دكف ما إذا كاف جامج

 .إال أف أصمو مرجر كيعتبخ األصل في مثمومعشى أؼ ممفػضا بيا 

                                                           

 (.217، ص1، جالتعخيفاتالجخجاني: 
 السفرل في صشعة اإلعخاب،ىػ(: 538انطخ)أبػ القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج، الدمخذخؼ جار هللا )ت:  (1)

شخح السفرل ابغ يعضر:  ؛134،ص1ـ، ج1993، 1بضخكت، ط –السحقق: د. عمي بػ ممحع، مكتبة اليبلؿ 
،  شخح الكافية الذافيةق(672؛ دمحم بغ عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجضاني، )ت: 92، ص2، جلمدمخذخي 

السحقق: عبج السشعع أحسج ىخيجؼ، جامعة أـ القخػ مخكد البحث العمسي كإحضاء التخاث اإلسبلمي كمضة 
 (968، ص2، ج1الذخيعة كالجراسات اإلسبلمضة مكة السكخمة، ط

 في ب سقط )مغ الشطخ(.   (2)
 في ب) كاحتخز بو إلخ أتى ما عمى(.   (3)

ْضَئْضِغ َجَعَميَسا َعَمى َحْحٍك َكاِحٍج َكَأْلَدَقيَسا. :اْلُسَصاَبَقةُ   (4)  الحسضخػ,  )اْلُسَػاَفَقُة، َك التََّصاُبُق ااِلتَِّفاُؽ. َك َشاَبَق َبْضَغ الذَّ
 (.188، ص1، جمختار الرحاح، الخازؼ  ؛ 4064، ص 7، جالعمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػشسذ 

تجب مصابقتيسا في االفخاد كالتثشضة كالجسع، فستى كاف الػصف مفخدا كالسخفػع بعجه مثشى  كالسبتجأ مع خبخه   (5)
بج هللا بغ عبج الخحسغ العقضمي ابغ عقضل ، ع أك مجسػعا لع يجد أف تجعل الػصف خبخا كالسخفػع بعجه مبتجأ.)

، تحقق دمحم محضي الجيغ عبج الحسضج، شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظىػ(: 769اليسجاني السرخؼ )ت : 
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 :[الزسيخ السشفرل]

 .لفع "أنت"ك "ىػ" :نحػ (2)الزسيخ السشفرلّبخ بو عشو مغ لفع ما يع أفأؼ باعتبار  اعتباراً  :قػلو 

 .كيرجؽ عمى السشػؼ (3)أؼ  كحكساً  :قػلو

 :[المفع]

 .عشو مغ لفع السشفرل((5))بو المفع عمى ما يعبخ حكاـَ َأْجخكا أ حضث :حكساً  (4):تعخيف المفع 

 ال يدتجعي الػجػد أؼ صجؽ ماىضتو عمى شيء ال يقتزي كجػد ذلظ كصجؽ الساىضة :قػلو 

 .رجؽ االنداف عمى مغ مات مغ أفخادهك الذيء

 .المفع ال يشافي فالسححكؼ ال يشافضو أؼ إذا كاف كحلظ((6))فالسححكؼ  : قػلو 

 .أؼ كضع المفع :الػضع :قػلو 
                                                           

، 1ـ، ج 1980ىػ ؛  1400، 20القاىخة، دار مرخ لمصباعة ، سعضج جػدة الدحار كشخكاه، ط -دار التخاث 
 (.200ص

 ) ػ في ب )تمـد (1)  
ضخباف: مخفػع كمشرػب، فأمَّا السشفرل فعمى ضخبضغ؛ مخفػع، كمشرػب، فأما السخفػع،  السشفرلالزسيخ    (2)

، كىػ، كىسا، كىع، كىي، كىغ" كأما السشرػب السشفرل:  فيػ: "أنا، كنحغ، كأنَت، كأنتسا، كأنتع، كأنِت، كأنتغَّ
عبج الخحسغ،  اىسا، كإياىع، كإياىا، كإياىغ".)"فإياؼ، كإيانا، كإياؾ، كإياكسا، كإياكع، /كإياِؾ/، كإياكغ، كإياه، كإي

ـ، 1999ىػ؛ 1420، 1، دار األرقع بغ أبي األرقع، طأسخار العخبيةىػ(،  577كساؿ الجيغ األنبارؼ )ت: 
 (.364، 363، ص1، جتػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ؛ السخادؼ: 241، ص1ج

 في ب سقط)أؼ(.   (3)
ىَػ ِفي أصل المَُّغة مرجر  المَّْفع: ما يتمفع بو اإلنداف أك مغ في حكسو، ميسبًل كاف أك مدتعسبًل. :المفع  (4)

معجع  الكميات؛ أبػ البقاء: 192، ص1، جالتعخيفات)الجخجاني:  ِبَسْعشى الخَّْمي، َكىَػ ِبَسْعشى اْلَسْفُعػؿ.
 (795، ص1ج ،السرصمحات

  (5)ػ في ب سقط)بو(
 في ب )فالسحجكد(  (6)
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عضشتو  فْ فإنظ كإ (1)لو ؿ السػضػععج كضعو في السعشى األكّ خخج بو استعساؿ المفع ب :أكالً  :قػلو 

 لكغ لػ جعمت المفع السػضػع لسعشىً  :ضشًا ثانضاً نظ كضعتو لكػنو تعضإ :ال يقاؿ [172/أ]لحلظ السعشى

 .أنظ كضعتو :خخ قضلآ ((2)) ِلسعشى

عشو السقجر الحقضقي ال مانعة لمسداحسة كسا  صارفةأؼ  .متى أشمق أؼ ذكخ مغ غضخ قخيشة :قػلو 

 ."ترػر"أك  ،"أبرخ"أك  ،"سسع" ،أؼ بو أك أحذ :قػلو ((3)) في

مشو ككحا خخج  ،كضعو عمى ححؼ السزاؼ ككحا في نطائخه أؼ فخخج مغ األّكؿ السذتخؾ :قػلو 

 .بعج الػضع كسا قمشا ((4)) السجاز ككحا خخج االستعساؿ

 .المفع أؼ بالمفع في تعضضغ (5)كيخخج الجكاؿ األربع :قػلو 

 السجاز أف يكػف مشو بشفدو الحخؼ ككحا خخج  قػلوب(6)أؼكيخخج مغ الثاني  :قػلو 

 .بالقخيشةبالشدبة إلى معشاه السجازؼ ألف تعضضشو لو إنسا ىَػ ((7))مػضػعا

بالضقضغ أف يكػف العمع  :الجاللة بشفدوذلظ ألف معشى  ((1))بالعكذ كأجضب إلخ فضو أف األمخ  :قػلو 
عشَج  :لحخكؼا نفيع معانيكافضا في فيع السعشى عشج إشبلؽ المفع كداللة الحخؼ كحلظ ألنا (2)

                                                           

 في ب سقط)لو(.   (1)
ػ في ب سقط )لسعشى(.   (2)  
ػ في ب  سقط )أؼ صارفو عشو السقجر الحقضقي ال مانعة لمسداحسة كسا في.(  (3)  

  (4)في ب )ككحا خخج االستعساؿ ككحا خخج السجاز( 
الفػائج ق(، 898الخصػط كالعقػد كاإلشارات كالشرب، انطخ )نػر الجيغ عبج الخحسغ الجامي)ت  :الجكاؿ األربع(5) 

، 1، تحقضق أسامة شو الخفاعي، دار الكتاب اإلسبلمي، استشبػؿ؛ تخكضا، جالزيائية شخح كافية ابغ الحاجب
 (.16، ص1شخح الترخيح عمى التػضضح، ج ؛ الػقاد،6ص

 في ب سقط)أؼ(.  (6) 
سقط )مػضػعًا(.في ب    (7)  
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إشبلقيا بعج عمسشا بأكضاعيا إاّل أف معانضيا لضدت تامة في نفديا بل تحتاج إلى الغضخ بخبلؼ 

عشج مغ يجعل  (3)عمى معشى بشفدو فسحتاج إلى الزسضسةة اللكأما تعضغ الحخؼ لمجّ  "الفعل"ك "االسع"

 .عقػليمعشى 

 :[معاني الحخكؼ]

 وذكخ متعمق في ؼأنو مذخكط في داللتو عمى معشاه اإلفخاد عمى السعشى في غضخهِ  ما دؿّ  :الحخؼ

 .كضعاً 

 .ككحا السجاز ،كيخخج مشو الحخؼ :قػلو 

جه ضتقضف (4)مغ غضخ ضع ضسضستو ىػ الحكخ :اإلشبلؽكأجضب بأف السخاد إلخ فضو أف معشى  :قػلو 

 .الرحضح ال يجج بو نفعا تأمل باإلشبلؽ

 .(6)مػضػعة اً كػنيا ألفاض أؼ إلخ (5)مع كػنيا مػضػعة :قػلو 

الحؼ الغخض مشو السعشى دكف  "كضع المفع"كىػ  ،"المفع أنػاع"أؼ نػع مغ  :تعخيف نػعفضخاد  :قػلو

 .التخكضب

 .يعشي لع يقل لفع دؿّ  :تعخيف الكمسةكإنسا تخؾ أؼ  :قػلو

                                                           

.في ب )بعكذ(   (1)  
 في ب )بالتعضضغ(.   (2) 
 ىػ أف يكػف الحخؼ مع االسع أك الفعل.   (3)
 في ب)الزسضسة(.   (4)
 في ب سقط )إلخ(.   (5)
 في ب )ألفاضًا مػضػعو اه( في األصل)ألفاظ(.  (6)



126 
 

 قػلوالحتاج إلى  دؿّ  :بجكف العكذ فمػ قاؿ مػضػع داؿّ  وعمى أن نجراجيا في الػضع بشاءً ال :قػلو 

 .بالػضع أيزا لكغ يخد عمضو الشقس بحخكؼ اليجاء

أف الحخؼ قبل ضع الزسضسة يجؿ عمى ما كضع لو  (1) عدمنال  ناكفضو أؼ كفضو بحث أل :قػلو 

كانتفاء السذخكط عشج انتفاء الذخِط  ،كضعاً  (2)متعمقيا  بحكخ بالقػة لكػف داللتيا مذخكشة 

 .ضخكرؼ 

كضع فضيا كالحق أنيا مػضػعة بػضع بشاء عمى أنو ال  ((3)) السحخفات كضع قػلوكيخخج ب :قػلو 

 .ثافٍ 

 :[السيسبلت]

 .(5)ال يخمػ إلخ (4)السيسبلتك :قػلو 

 (7)ال يجؿعشو أك ما  فبل احتخاز ّؿ عمى معشى أصبًل فمضذ بسػجػديج ما ال :بالسيسليخاد  (6)ف أا مّ إ

 .((8)) إنو أراد التفرضلما قبمو كما بعجه إال  ذكخ بالػضع ففضو استغشاء عغ

 .عمى معشى ال لحرػؿ معشى بو فضو احتخاز إلخ إذا السعشى كضع لضجؿّ  :قػلو 

                                                           

 )ندمع(.في ب )النا ندمع( كفي األصل )ألنا النع( اخترار لكمسة   (1)
 في ب )متعمقاتيا(.   (2)

  (3)ػ في ب )السحخمات( 
 (237، ص1ج التعخيفات،الجخجاني:  السيسبلت: ىي األلفاظ الغضخ الجالة عمى معشى بالػضع.)   (4)
 (. في ب سقط) إلخ ال يخمػ   (5)
 في ب زيادة )ىكػف(   (6)
 في ب ) فبل احتخاز إذ ال يجؿ(.   (7)

ػ في ب )إنو(  (8)  
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حخكات في إلخ فضو أف تػالي أربع  (2)"تػالي" (1)حدشتو لع يكغ مخكبا لـد في فكإ أؼ "إال"ك  :قػلو 

 ."َجَشَجؿٍ " :لػقػعو في كبلميع نحػ (3)عشو ؿشقػ كمسة كاحجة غضخ م

الػاك بالضاء في الػسط كذلظ غضخ جائد  :إبجاؿ((5)) "اة ءغج"أؼ لـد في  (4)إلخ  "اة ءجغ"كفي  :قػلو 

لػقػعيا بعج  قمبت الػاك ياء لػقػعيا رابعة متصخفة ثع قمبت الضاء ىسدةً  "جاكةٍ غ"أصمو  (6)"ةءجاغ"فإف 

  .زائجة الفٍ 

 محكخاً "بالقضاـ تػصف  يجؿ عمى ذاتٍ  ((7))كحجه  ذلظ ألف لفع قائساإلخ  :بالتخكيبكال يمـد  :قػلو

 ."التأنضث"كمعيا يجؿ عمى  "التحكضخ"فإذا تجخد عغ التاء دؿ عمى  "مؤنثاً "أك  ،كاف "

ذكخ بشي "عمى  يجؿّ  "رجل"ألف لفع  :التعخيف كالتشكيخاجتساع  "الخجل"في  كلضذ كلضذ أؼ :قػلو 

 .يفضج التشكضخ عشيا هفضج التعخيف كتجخيجيؿ البلـ إياه ػ كصل حج البمػغ فجخ "آدـ

ألف  لع يخد في إعخاب مفخد أكلى مغ الجخّ  فإك "الشرب "ك "الخفع" مغ كبّل  مفخد إلخ اعمع أفّ  :قػلو 

": األفعاؿ يكسعان"كاف مخكبا بالشطخ إلى ذاتو  ة كإفاإلفخاد صفة المفع ككصف السعشى بو بالتبعضّ 

 .السذيػر الستعارؼ حضشئحالحج  بأسخىا فضكػف السدتعسل في
                                                           

 .4في شخح اليشجؼ)مخكبات كاإللداـ في حدشة تػالي( ص   (1)
أؼ تػالي الحخكات( ألف القاعجة عشج العخب أف الكمسة إذا كانت مؤلفة مغ أربعة أحخؼ ال تكػف كميا )   (2)

؛ خالج بغ 125، ص1، جشخح تدييل الفػائجابغ مالظ:  حخؼ مشيا حخؼ ساكغ.) متحخكة، ال بج أف يكػف 
السصبعة الكبخػ ببػالؽ،  ،شخح األزىخيةق(ػ، 905عبج هللا دمحم الجخجاكّؼ األزىخؼ، ككاف يعخؼ بالػقاد )ت: 

 (. 19، ص1القاىخة، د.ت, ج
 في ب)مفقػد عشو(.   (3)

 في ب )غجاة( سقط )إلخ(.  (4) 
في ب )عجاة(.   (5)  

 في ب)غجاة(   (6)
ػ في ب سقط )كحجه(  (7)  
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 .ء مححكؼ كالسحكخ تعمضل عمى شخيقةإلخ لضذ جداء الذخط بل الجدا فالكمسةكإال  :قػلو 

 (2)الغداؿِ  دـِ  فإف السدظ بعُس    األناـ كأنت مشيع ((1)) فإف اتفق :قػلو 

 صجؽ الكمسة عمى ىحه األقداـ لع يدتقع الجسل((3)) مغ الجسلتقجيخ الكبلـ كإاّل أؼ كأيكغ السخاد   

بيا  ا أف يخادمّ أالتعخيف ف [173]ب/فخاد لسكافيخاد بيا األ ألف الكمسة ال يجػز أف  ((4)) يعشي

مجسػعيا بل ىي كال  "الحخؼ"ك ،"الفعل"ك ،"سعاال"ة مغ حضث ىي فمضدت كل كاحج مغ الساىضّ 

ؿ اأقػ  "حخفضغ"ك "اسع" ((5)) مغ لتخكضبيا  حلظفك "المفع"أك يخاد بيا  لو مذتخكة بضغ الكل محتسمة

 (7)ضشئحاالستخجاـ فحىي عمضو مغ اإلفخاد عمى  تإلى الكمسة ما صجق (6)ةخاجعز أف يخاد بيى الاجػ ب

 .لييرح الحسل ببل تأك 

 باسع. لضدت عصف عمىكمشقدسة  :قػلو 

                                                           

ػ في ب )ثقف(   (1)  
ـَ كأنَت مشيْع   (2) ـِ الغَداِؿ.  فإف َتُفِق األَنا  فإف الِسْدَظ َبْعُس َد

يقػؿ إف فزمت الشاس كأنت مغ جسمتيع فقج يفزل بعس الذيء  كالسعشى:، البيت مغ الػافخ، لمستشبي في ديػانو
إف فاؽ األناـ كىػ مشيع كفزميع مع  كالسعشى:الكل جسمة كالسدظ، كىػ بعس دـ الغداؿ، يفزمو فزبل كثضخا، 

مذاركتو في الجشذ ليع فالسدظ مغ دـ الغدالف في أصمو كسائخ دـ الحضػاف يقرخ عشو. كرب كاحج قج بّح أمة 
األمثاؿ الدائخة ىػ(: 385كبعس قج فات جسمة. )إسساعضل بغ عباد بغ العباس، السذيػر بالراحب بغ عباد )ت: 

ـ،  1965-ىػ  1385، 1خ دمحم حدغ آؿ ياسضغ: مكتبة الشيزة، بغجاد، طتحقضق: الذض مغ شعخ الستشبي:
، تحقضق الػساشة بيغ الستشبي، كخرػموق(، 392؛  عمي بغ عبج العديخ القاضي الجخجاني )ت: 38،ص1ج

 (. 169، ص1كشخح: دمحم أبػ الفزل إبخاىضع، عمي دمحم البجاكؼ: مصبعة عضدى البابي الحمبي كشخكاه ،ج

ػ في ب )تقجيخه ك إال أؼ ك إف لع يكغ السخاد إذ الحسل(   (3)  
ػ في ب سقط )صجؽ الكمسة عمى ىحه األقداـ لع يدتقخ الحسل يعشي(   (4)  

  (5) .ػ في ب )بضغ(
 في ب )الخاجع(   (6)
 في األصل كفي ب )فح( اخترار لكمسة فحضشئح.   (7)
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كل مشيا كال مجسػعيا  إلى الجدئضات لضذ عضغالسشقدع  :الكمىّ إلخ كمعمػمة أف  :: انقداـ الكمىقػلو

 .تمظ األجداءالسشقدع إلى األجداء فإنو عضغ جسضع  :ىبخبلؼ الكم

 .(1)"كسضع" "أكساـ ،"يػسع "كسع"لكاف القضاس  :الػسعإلخ إذ لػ كاف مغ  "يدسى" :مغ نحػ :قػلو 

 ."الػسع"ك ،"االسع"ا أؼ سلتشاسبي :قػلو 

 ،"ىالسدسّ "إاّل أف يحسل عمى التغمضب كيخاد  "ىلمسدسّ "األكلى ححؼ لفع  "لمسدسىّ "مة عآل :قػلو 

 ."السػسػـ"ك

 .إلخ "ىسسّ " :كاألمثمة أؼ السحكػرة مغ نحػ :قػلو 

 .لكػنو جدء مغ مجلػلو (2)االصصبلحي الفعل الحقضقيأؼ لتزسغ الفعل  لتزسشو الفعل :قػلو 

 :الكمسةإذ معشاه أف  (3)"حخؼ"ك "فعل"ك "اسع"كىي  :قػلوبالسفيػـ مغ  ،أؼ :الكبلـفيػـ : لسقػلو 

 .مشحرخة في ىحه األقداـ

                                                           

ُسػِّ كىػ الَػْسعذىب الكػفضػف إلى أف االسع مذتق مغ   (1)  : كىػ العبلمة كذىب البرخيػف إلى أنو مذتق مغ الدُّ
اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ ىػ(: 577الُعُمّػ. )عبج الخحسغ بغ دمحم ، كساؿ الجيغ األنبارؼ )ت: 

؛ إبخاىضع مرصفى 8، ص1ـ، ج2003ىػ؛ 1424، 1،  السكتبة العرخية، طالشحػييغ: البرخييغ كالكػفييغ
ديات / حامج عبج القادر / دمحم الشجار: السعجع الػسضط ، مجسع المغة العخبضة بالقاىخة، دار الجعػة، / أحسج ال

  (2، ج1032باب الػاك، ص
: ىػ لفع ضخب القائع بالتمفع، كالفعل الحقضقي: ىػ السرجر، كالزخب مثبًل. )الجخجاني: الفعل االصصبلحي (2) 

 (.168، ص1ج التعخيفات،

ْيء  ااِلْصِصبَلح: االسع ِفي (3)   َما دّؿ عمى معشى، ِفي َنفدو غضخ مقتخف ِبأحج اأْلَْزِمَشة الثَّبَلَثة، َكِفي المَُّغة سسة الذَّ
َما  َكاْلِفْعل ِفي ااِلْصِصبَلح: َأؼ عبلمتو َكىَػ ِبيَحا ااِلْعِتَبار َيْذَسل اْلَكِمَسات الثَّبَلث َفِإف كبل ِمْشيا َعبلَمة عمى َمْعَشاه.

َأك  عمى معشى ِفي َنفدو مقتخف ِبأحج اأْلَْزِمَشة الثَّبَلَثة، َكِفي المَُّغة نفذ اْلَحجث الَِّحؼ يحجثو اْلَفاِعل مغ قضاـ َأك قُعػددّؿ 
الحخؼ ما دؿ عمى معشى في غضخه، كمغ ثع لع يشفظَّ مغ اسع أك فعل يرحبو.)  كالحخؼ ِفي ااِلْصِصبَلح. َنْحػىَسا.
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 .الدكػتمع بالدكػت أؼ  :قػلو 

أف  ك ((1))لو  البضاف أؼ بضاف الحرخ يجػز أف يكػف ضخفا لمدكػت أك صفةً معخض في  :قػلو 

  .يكػف ضخفًا لضفيع

حاصمو امتشاع حسل (3)اه  "ا ذات داللةإمّ "أك ألنيا  "عجـ داللة"أك  (2)"داللة"اليا إما حألف  :قػلو 

ؿ كسا في التقجيخ األكّ  "االسع"ا مغ مححكؼ كإمّ  "تقجيخ مزاؼ"ا مغ فبلبّج إمّ  "الكمسة"الجاللة عمى 

أك  ،مة خبخاً الخبخ لضكػف الجس مبتجأ مححكؼ  أف تجؿّ  "مغ جعل"كسا في الثاني أك  "الخبخ"أك مغ 

 ."عجؿٌ  زيجٌ " :عقػلية عمى أف يكػف عمى شخيقة لّ تجؿ بسعشى دا ((4))"أف مغ جعل"

 .فخع عمى جسضع ما ذكخ (5)فبل يخد إلخ :قػلو 

                                                           

؛ جساؿ الجيغ، ابغ ىذاـ 24،ص1، جتعخيفاتالالجخجاني:  ؛447، ص4، جلمدمخذخي شخح السفرل ابغ يعضر: 
 -الذخكة الستحجة لمتػزيع، ، تحقضق عبج الغشي الجقخشخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخبق(,  761)ت: 

 .(1، ج18سػريا،ص

ػ في ب سقط)لو(  (1)  
ىي كػف الذيء بحالة يمـد مغ العمع بو العمع بذيء آخخ، كالذيء األكؿ ىػ الجاؿ، كالثاني ىػ  الجاللة:   (2)

. أف داللة  األسساء عمى الحات كالرفات تكػف بالسصابقة كالتزسغ كذكخ الجاللة كأنػاعياالسجلػؿ، ك
أحجىسا: كػف أمخ بحضث يفيع السشاشقة في كتبيع الجالالت كأنػاعيا، كالجاللة تصمق عمى معشضضغ باالشتخاؾ، 

مشو أمخ آخخ، كالسخاد مغ األمخ األكؿ الجاؿ، كمغ الثاني السجلػؿ، أؼ كػف الجاؿ بحضث يسكغ أف يفيع مشو 
؛ ،  إبخاىضع بغ عمي بغ 104، ص1، جالتعخيفاتالجخجاني:  السعشى سػاء فيع بالفعل أك لع يفيع.)

ىػ(: العػاصع كالقػاصع في الحب عغ سشة أبي 840خ )ت: السختزى، أبػ عبج هللا، عد الجيغ، مغ آؿ الػزي
القاسع، تحقضق كضبط نرو، كخخج أحاديثو، كعّمق عمضو: شعضب األرنؤكط، مؤسدة الخسالة لمصباعة كالشذخ 

 (.174، ص9ـ، ج 1994ىػ ؛  1415، 3كالتػزيع، بضخكت، ط
 في األصل )اه( كفي ب )اه(   (3)

ػ في ب سقط )أف(  (4)  
 في ب )اه( كفي األصل)إلخ( مغ ىشا أكتفي كأثبت كسا في األصل كال أذكخ في الحاشضة .   (5)
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مة الجاللة ال السعشى مغ المفع عآلألف فيع  :مةتعخيف بالعآلأؼ التعخيف الثاني  إلخ كىحا :قػلو 

 .(1)اإلعتبار فضرح الحسل بيحا الجاللة عبلمتيا فيع السعشىنفديا فكأنو قضل 

الحؼ ىػ  بالعبلمة بل بالحقضقة فبل يكػف صحضحًا ألف الفيع لع يكغ تعخيفاً  أؼ كإف "إال"ك :قػلو 

التي الجاللة ]بضانضة[  (3)ايغبض((2))بو  و مشو أك صفة السعشى باعتبار تعمقوصفة الدامع باعتبار حجكث

 .(4)بو ىي صفة المفع فبل يجػز تعخيفيا

برفة الدببضة أؼ برفة ذلظ الذيء الدببضة كالرفة  (5)داللة المفعىي ك  :لرفة الذيء :قػلو 

 .الدببضة لمذيء ما يكػف بحاؿ متعمقة

تعخيف أؼ كأنيع اصصمحػا عمى جػاز تعخيف  :قػلومشرػب عمى التسضضد مغ  :اصصبلحاً  :قػلو 

 .برفة الدببضةصفة الذيء 

 .في نفديا قػلوإلخ األكلى تأخضخه عغ  جؿّ ا أف تكالسخاد إمّ  :قػلو 

معشى حرػؿ السعشى في نفذ  (6)فتفدضخ لحاصل في نفذ الكمسة يعشي أأؼ مجلػليا  :قػلو 

ما  ((7)) ىػ كػنو مجلػاًل ليا كفضو نطخ ألنو إذا كاف معشى حرػؿ السعشى في نفذ الكمسة الكمسة

                                                           

 في ب زيادة ) اححه(.
 في ب) بيحا السعشى(   (1)

ػ في ب سقط )بو(  (2)  
 . 10في ب)ىبايغ( في األصل)ىصا بضايغ( في شخح اليشجؼ )اإلضافة بضانضة( ص   (3)
 في ب سقط) بو(.   (4)
 -دمحم ركاس قمعجي  المفع الجاؿ بالجاللة: المفع الحؼ يفيع عشو شئ آخخ.).ما يقتزضو عشج إشبلقو :المفعداللة  (5)

 (. 210ص ،معجع لغة الفقياء حامج صادؽ قشضبي،
 في ب زيادة )كاف(.   (6)

ػ في ب سقط )ىػ كػنو مجلػاًل ليا كفضو نطخ ألنو إذا كاف معشى حرػؿ السعشى في نفذ الكمسة(  (7)  
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عمى معشى في نفديا ألف الحخؼ أيزا  (2)جؿّ تا أف مّ إ قػلول ضساً ق :أكالً  (1)الساتغذكخه ال يكػف قػؿ 

لو فالرػاب أف معشى حرػؿ السعشى في نفذ  أؼ مجلػؿ الحخؼ شى حاصل في نفذيجؿ عمى مع

 .أخخ كسا في الحخكؼ(3) ا إلىة ىػ حرػؿ ليا بالشطخ إلى ذاتيا ال لقضاسيالكمس

عمى التفدضخ الستقجـ فإف األشضاء  ((5))ردناهك ال يخفى ما فضو بعج معخفة ما أإلخ  (4)جؿّ فإنو ت :قػلو 

 "بشي آدـ بمغ حّج البمػغ"عمى ما ذكخ مغ  مثبًل إنسا يجؿّ "رجبًل "تعخؼ باألضجاد فإنو ال يخفى أف 

 فضكػف التعخيف مجلػالً  التعخيف (6)الـا بالبّلـ أفاده "الخجل" :مغ غضخ داللة عمى تعخيف كإذا قمت

الكبلـ في  ككحا "رجل"إلى  إنو لع يحرل بالشطخ إلى ذاتو بل بالشطخ إالّ  :"رجل"دكف  (7)البّلـ

 نطائخه.

 ."لفع آخخ ال بالشطخ إلى": ؿإلى كػنو إلخ الرػاب أف يقػ  ال بالشطخ :قػلو

دكف  "كاإلنداف"ىي الحقضقة السػجػدة  :الساىيةقضل ىحا التعخيف إلخ ذلظ بشاء عمى أف  :قػلو 

 .(8)السفيػـ االصصبلحي االعتبارؼ 

                                                           

اِرح ،  ابغ حاجب صاحب الكافضة.   (1) الساتغ: )ِفي اْصِصبَلح السؤلفضغ( َكاضع أصل اْلكتاب َكىَػ خبلؼ الذَّ
 (853،ص 2، جالسعجع الػسيط)مجسع المغة العخبضة: 

 في ب )يجؿ(.  (2)
 في ب زيادة )شئ(.   (3)
 في ب)يجؿ(.   (4)

ػ في ب )ما أردناه(  (5)  
 في ندختضغ)البّلـ التعخيف(   (6)
 في ب)مجلػؿ البلـ(   (7)
ىػ الحؼ ال كجػد لو إال في عقل السعتبخ، ما داـ معتبًخا، كىػ الساىضة، بذخط العخاء.)  :اأْلَمخ االعتباري   (8)

 (.62، ص1، جالتػقيف عمى ميسات التعاريفالسشاكؼ:  ؛37، ص1، جالتعخيفاتالجخجاني: 
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مغ القضاس  ((2))بتوتقجمة الثالرػاب أف الجسمة ىي السفضو نطخ بل ا (1):الجسمة مدتأنفة :قػلو 

 .عمى ما سشحققو إف شاء هللا تعالى

 .ألف ((3))ؿ زائج ما األكّ  :قػلو 

  معصػؼ عمى الجسمة ىػ بل يءإلخ لضذ مغ االستئشاؼ في شيقتخف ا أف مّ إ (4)ؿاألكّ ك  :قػلو 

 بحث.[173]أ/ ((5))كفضو الكبخػ األكلى

مو أؼ الحخؼ في الجلضل أؼ دلضل  :قػلو   اًل.أكّ  فضو بأف أثبتو (6)الحرخكإنسا َقجَّ

 ."حخؼ"ك "فعل"ك "اسع"كىي  :قػلوأؼ دعػػ الحرخ السفيػـ مغ  "في الجعػػ " :قػلو

ؿ كسا كمخة في الصخؼ األكّ  "في الجعػػ "خخ كسا شخؼ إلخ أؼ مخة في الصخؼ اآلة في خ مَ  :قػلو 

 .(7)"في الجلضل"

                                                           

ىي جسمة مشقصعة عسا قبميا؛ أؼ أنيا تعج جسمة ابتجائضة، كىي مغ الجسل التي ال مػقع ليا  :الجسمة السدتأنفة (1)
مغ اإلعخاب، كىي الجسمة التي ال تحل محل كمسة مفخدة، كمغ َثعَّ ال يقاؿ فضيا: إنيا في مػضع رفع أك 

. )عبج الخحضع بغ أحسج، أبػ الفتح العباسي )ت:  شريز عمى معاىج التق(: 963نرب أك جخ أك جـد
د. عبجه  ؛281، ص1بضخكت، ج -، تحقق: دمحم محضي الجيغ عبج الحسضج، عالع الكتبشػاىج التمخيز

 (348، ص1ـ، ج1999ىػ 1420، 1الخاجحي: التصبضق الشحػؼ، مكتبة السعارؼ لمشذخ كالتػزيع، ط
ػ في ب )الثانضة(  (2)  
ػ في ب )أما األكؿ زايج(.  (3) 

 في ب )األكؿ(.   (4)
سقط) الكبخػ كفضو بحث(.ػ في ب  (5)  

ىَػ ِإْثَبات الحكع كنفضو َعسَّا عجاه يحرل ِبَتَرخُّؼ ِفي التَّْخِكضب، كتقجيع َما َحقو التَّْأِخضخ مغ متعمقات  اْلحْرخ: (6)
، الكميات معجع في السرصمحاتأبػ البقاء:  اْلِفْعل َكاْلَفاِعل اْلَسْعَشِػّؼ َكاْلَخَبخ كتعخيف اْلسدشج كالسدشج ِإَلْضو.)

، ج مػسػعة كذاؼ اصصبلحات؛ التيانػؼ:  383، ص1ج  (.1680الفشػف كالعمـػ
يعخؼ بيا االسع أك ىي بشفديا معخفة مغ غضخ  دليبلً يقرج الحخؼ ال يجؿ عمى معشى في نفديا سػاء كاف  (7)
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إلى  "األقل"ـ عمى األكثخ ألنو يختقي مغ مقجّ  "األقل"ك "أقلّ "كلعجـ التقدضع فضو أؼ فضكػف  :قػلو 

 ."األكثخ"

 .عمضو (1)شارءٌ  كالػجػد ،أصل :مقجـ ألف العجـ "ىّ مِ الَعجَ "ك  :قػلو 

 .ا أف يقتخف أؼ إمّ ( 2)مشو بححؼ السزاؼ  :قػلو 

 .األكؿ ك قػلوأك مغ السبتجأ أؼ  :قػلو 

 .ة أؼ مقتخنةؿ بػاسصة تأكيمو بالرفبتأكيمو بالرفة أؼ ىػ خبخ األكّ  :قػلو 

أك  ، "أمذ"أك ، "اآلف"ك ،(4)بسعشى الفعل ،"صو"ك ،"ىضيات" :ىػ كػف نحػ (3):العارضب :قػلو 

 .(5)"ضارب"في نحػ  "غجاً "

                                                           

 الحخؼ كسا في "الخجل" ، رجل.
 في ب)شاٍر(.   (1)
 في ب )فضو(.   (2)
ْيء اْلَخاِرج َعشو اْلَسْحُسػؿ َعَمْضو كالزحظ لئْلْنَداف َكىَػ أَعع مغ اْلعخض ِإْذ ُيَقاؿ لمجػىخ َعارض اَل  :اْلَعاِرض(3)  لمذَّ

 145، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،  عخض كالرػرة الجدسضة َفِإنَّو ُيَقاؿ َليا َأنَّيا تعخض عمى اليضػلى.)
 (.213، 2، جدستػر العمساء = جامع العمـػ في اصصبلحات الفشػف أحسج نكخؼ، 

: يقرج بيا األسساء التي تجؿ عمى معشى الفعل كال تقبل عبلمتو، كمشيا ما يكػف بسعشى أسساء األفعاؿ  (4)
خؽ" كمشيا ما يكػف بسعشى السزارع مثل "َكْؼ" بسعشى الساضي مثل "ىضياَت" بسعشى "َبُعَج" ك "شتَّاَف" بسعشى "افت

"أعجب"، ك "أّؼ" بسعشى "أتزجخ"، كمشيا ما يكػف بسعشى األمخ مثل "َصو" بسعشى "اسكْت" ك "َمو" بسعشى 
، مكتبة الشحػ السرفى؛ دمحم عضج، 1382،ص3، جشخح الكافية الذافية"ُكفَّ عغ الحجيث! ". )ابغ مالظ، 

 (103ص، 1الذباب، د.ت, ج
: كػ " ضاِرب، كُمْكِخـٍ "، فإف كاف ب " اؿ" عسل مصمقًا كػ "جاء الزارُب زيجَا أمِذ أك اآلَف أك اسِع الفاعل (5)

كاف مجخدًا مشيا عسل بذخشضغ: كػنو حااًل أك استقبااًل، كاعتساده عمى "نفي أك استفياـ أك مخَبٍخ عشو أك  غجًا"، كإف
، تحقضق، فائد فارس المسع في العخبيةق(، 392) أبػ الفتح عثساف بغ جشي السػصمي )ت: مػصػٍؼ أك ذؼ حاؿ.

ق(ػ ، 720؛ دمحم بغ حدغ ، شسذ الجيغ، السعخكؼ بابغ الرائغ )ت: 23، ص1، جالكػيت –دار الكتب الثقافضة 
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بدمانضغ كفضو نطخ ألف السخاد (1)مقتخف  :السزارعأك يقاؿ ما اقتخف بدمانضغ يفرح عغ أف  :قػلو 

كااللتباس إنسا  ،كالسزارع غضخ مقتخف كضعا بدمانضغ بل بدماف معضغ ،أف يقتخف كضعا :كسا قاؿ

امع  .يحرل في االستعساؿ عشج الدَّ

 .كاف بشاء عمى زعسو مقتخف بدمانضغ السزارع كإف فقط فبل يخخج ((2)) ال بقضج :قػلو 

 :قػلوكال بذخط التعضضغ ك  فقط بقضج  ال قػلومى عفبل يخخج السزارع الغضخ السعضغ تفخيع  :قػلو 

كألف  نطخ لسا مخّ  (4)التعضضغ كفي جسضعو(3)طخ ذبكعجمو أؼ ال  قػلوعمى  السعضغ تفخيع :الساضيك

فسا  "ماضضا"كاف أك  "مزارعا"غ ذلظ السعضّ  ((5)) لغضخ ما اقتخف ـز مغ اشتخاط التعضضغ خخكج البّل 

ج ما اقتخف بػاحج معضغ مغ ك كجو تخرضز السزارع بالحكخ كمغ اشتخاط عجـ التعضضغ خخ 

 .كحلظ((6))البلـز

فع مال" ضتئح"حألف معشاىسا  "غضخ مقتخف  (7)السدتقبل"ك ،"الساضي"فسعشاىسا أؼ معشى لفع  :قػلو 

 .كال اقتخاف فضو

                                                           

بالجامعة اإلسبلمضة، السجيشة ، السحقق: إبخاىضع بغ سالع الراعجؼ، عسادة البحث العمسي المسحة في شخح السمحة
مخعي بغ يػسف الكخمى السقجسي  ؛342، ص1ـ، ج2004ق1424، 1السشػرة، السسمكة العخبضة الدعػدية، ط

عاـ الشذخ: ، الكػيتإدارة السخصػشات كالسكتبات اإلسبلمضة  ،دليل الصالبيغ لكبلـ الشحػييغىػ( 1033الحشبمى )ت: 
 (.80،ص1ـ، ج 2009ىػ  1430

 ب )يقتخف(.في    (1)
في ب )ال يعضج(.  (2)  

 في ب ) كال يذتخط( في ب زيادة)عجمو(.   (3)
 في ب)جسضعو(.   (4)

ػ في ب )بغضخ(.  (5)  
ػ في ب )األزمشة(.  (6)  

ـَ أمذ الساضي كقضل:  ىَػ َما كضع لَحجث سبق،اْلَساِضي:    (7) َما قخف ِبو اْلَساِضي مغ اأْلَْزِمَشة َنْحػ َقْػلظ: َقا
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معشى ألف السعشى ما يدتفاد مغ المفع فضرجؽ أف  (1)"السعشى"معشى كفضو أؼ فضو نطخ ألف  :قػلو 

ا مغايٌخ لمدماف الخارج عشيسا فضجػز اقتخاف أحجىسا سمعشاىسا مقتخف كألف الدماف الحؼ ىػ مجلػلي

 .باألخخ كالسشع إنسا ىػ عشج االتحاد

كفضو أؼ في ذلظ الشطخ نطخ ألف السخاد أف يقتخف كضعًا ببل كاسصة كاقتخانيسا عمى  ثانضاً  :قػلو 

حقق فكضف يقتخف بو تغضخ م ؿ بالػاسصة ألف الدماف الخارج عشيسا عمى التقجيخ الثانيالتقجيخ األكّ 

 .غضخه

 .(2)عمى السعشى في نفدو كأكلضتو الحتساؿ القدع األكؿ أؼ ما ال يجؿّ  :قػلو 

 .إثباتو أكاًل في الجلضلباعتبار 

لعجـ انحرار  أف يقتخف إلخ التقدضعاألكؿ إما ك  :قػلوالثاني كىػ  ككل قدع مغ قدسي التقدضع :قػلو

 .عقبًل  "االسع"ك "الفعل"مغ السقتخف كغضخ السقتخف في كاحج  كل

 :أنو أثبت الحرخ بجسمة دلضمضغ حاصمو (3)اقتخاف الذخشياتالجلضل مغ  كأف :قػلو

                                                           

: َما قخف ِبو اْلُسْدَتْقبل مغ اأْلَْزِمَشة َنْحػ َقْػلظ: سضشصمق َغجا كسػؼ يقـػ َغجا السدتقبلأكؿ مغ أمذ، ك َكقعج
ِبِدَياَدة أحج ُحُخكؼ " أتضغ " عمى اْلَساِضي. )ابغ  ُمْدَتْقبلَما كضع لحاضخ َأك  كالسزارع:كسػؼ ُيَرمِّي َغجا، 

 (.840، ص1، ج، الكمياتقاءالب ؛ أبػ23، ص1، جالمسع في العخبيةجشي، 
ىَػ اْلَسْفيـػ مغ َضاىخ المَّْفع ،كانفيامو ِمْشو صفة لمسعشى دكف المَّْفع َفبَل اتَِّحاد ِفي اْلَسْػُضػع،  َكالَِّحؼ  اْلسْعَشى:   (1)

ظ اْلَسْعشى ِإَلى معشى ىَػ َأف يعقل مغ المَّْفع معشى ثعَّ ُيْفِزي َلظ َذلِ  َكمعشى اْلَسْعشى:ترل ِإَلْضو ِبَغْضخ َكاِسَصة، 
 (.842، ص1، جالكمياتَما يفيع مغ المَّْفع)أبػ البقاء،  َكاْلسْعَشى:آخخ 

في ب سقط )قػلو: كأكلضتو جػاب سؤاؿ مقجر كأنو قضل سسّي الذارح قػؿ الساتغ في التدكيج أكاًل أؼ ما يجؿ    (2)
فأجاب بأف أكلضتو باعتبار إثباتو أك ال في دلضل عمى معشى في نفدو قدع األكؿ مع أنو في الجلضل قدع الثاني 

 األصل ػ بقػلو الثاني في الحخؼ( تعمضق في ىامر
ىػ المفع الحؼ دخمت عمضو أداة الذخط يجّؿ  كالّذخط:"إف" ك"إذما" ك"لػ "ك"لػال" ك"لػما" ك"أما"،  أحخؼ الذخط:   (3)
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إما دالة بشفديا" أك (1) " الكمسة "قاؿ"غ كجسمة كاحجة بأف ذات جدئضمشفرمة  مخكب مغ :أحجىسا

حرخ بيحا حخؼ فّماإك  ،بشفديا بفتح الكمسة إما دالةٌ  (2)حخؼغضخ دالة بشفديا" كغضخ الجالة: "

 .اؿ بالجلضلحرخ الجّ (3)بشفدو ك في الحخؼ كالجاؿ  الجلضل الكمسة

 :بأف قاؿ "سعاال"ك "الفعل"السخكب مغ مشفرمة مانعة خمػ ذات جدئضغ كمغ جسمتضغ في  :الثاني 

ؿ أؼ ما ال يقتخف االسع كاألكّ  :كالثاني ال أؼ ال يقتخف  بشفدو إما أف يقتخف أك(4)الّجاؿ  أؼ  "األكؿ"ك

 ."إما الفعل"ك "إما االسع"بشفدو  الفعل فضشتج الجاؿّ  أؼ السقتخف 

 بأف ال يكػف دااًل بشفدو كال غضخ داؿ أك (6)شسػؿ العجـاال (5) عقدتلايبق لمدائج أؼ  فمع :قػلو 

 .يكػف مقتخنًا كال غضخ مقتخف  ال (1)بأف

                                                           

عمضو قػليع: كمع  السجازاة تجخل عمى الفعمضغ لدببضة الفعل األكؿ كمدّببضة الفعل الثاني، كتدّسى الجسمة األكلى 
خاج، 1013، ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحاتشخشا كالثانضة جداء.)التيانػؼ،  المباب في ؛ دمحم عمي الدَّ

، مخاجعة: خضخ الجيغ شسدي األدب الشحػ كالرخؼ كالببلغة كالعخكض كالمغة كالسثلقػاعج المغة كآالت 
 (.114، ص1ـ، ج 1983ىػ ؛  1403، 1دمذق، ط –باشا، دار الفكخ 

َفِإف دّلت عمى معشى ِفي َنفديا َكلع تقتخف ِبَدَماف فاسع َأك اقتخنت َففعل َأك ِفي َغضخىا ِبَأف  َأقَداـ اْلَكِمَسة:   (1)
ا اْسع َكِإمَّا فعلاْحتَ   اَجت ِفي ِإَفاَدة َمْعَشاىا ِإَلى اْسع َأك فعل َأك جسَمة فحخؼ ...قضل: َمْعَشاه ِفي َنفدو اْلَكِمَسة: ِإمَّ

، األصػؿ في الشحػابغ الدخاج،  َكِإمَّا حخؼ َكاَل َراِبع َليا كاْسع اْلِفْعل ...َأف َبعزيع جعمو َراِبعا َكَسساه الخالفة.)
شخح شحكر الحىب في معخفة ، ىػ(889شسذ الجيغ بغ دمحم الَجػَجخؼ القاىخؼ الذافعي )ت:  ؛185، ص1ج

تحقضق: نػاؼ بغ جداء الحارثي, عسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسبلمضة، السجيشة السشػرة،  ،كبلـ العخب
ح جسع ىسع اليػامع في شخ الدضػشي،  ؛143، ص1ـ ج2004ىػ/1423، 1السسمكة العخبضة الدعػدية, ط

 (.25، ص1، جالجػامع
 في ب)الحخؼ(.   (2)
 في ب)بشفديا مغ (.   (3)
 في ب)الجلضل(.     (4)
 في ب زيادة )الدائج( في ب )لمقدع(.   (5)

ـُ:   (6) ـُ لغة. إذا أرادكا التثقضل فتحػا العضغ، كإذا أرادكا التخفضف ضسُّػىا.) الَعَج  فقجاُف الذيء كذىابو، كالُعْج
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 .عجمو ك (3)االقتخافك  كعجميا (2)لةالأؼ الج شسػؿ الػجػد "أك" :قػلو 

 .كغضخ مقتخف  (4)ك مقتخناً  يمـد أف يكػف دااًل كغضخ داؿٍ  حضشئح فضمـد اجتساعيسا ألنو :قػلو 

كبعزيا  (6)"تشبيو"بل  (5)"اإلشارة"يكفضو ائع ببشاء عمى اختبلؼ الصبائع يعشي أف بعس الص :قػلو 

 (8)غ الثبلثةفجسع بض (7)"الترخيح"إال ال يفضجه  [174]ب/مغ التشبضو كبعزيا اإلشارةلو مع  بجّ ال 

 .(9)عغ االستفادةشبضعة يخمػ لئبل 

 أحسج  .ة القخيبة مغ الفعلبالحجكد إنسا ىػ بالقػّ  (1) ذلظ لضعمع  ا لمتقخيبإمّ  :(10)"قج"ك :قػلو 

                                                           

 (.148، ص2، جكتاب العيغالفخاىضجؼ، 
 في ب سقط)بأف(.   (1)
 في ب)الجالة(.   (2)
 في ب )أك االقتخاف(.   (3)
 في ب )أك مقتخنًا(.   (4)
اسع اإلشارة ما كضع لسذار إلضو قخيب أك متػسط أك بعضج. كيكػف محكخًا كمؤنثا كمفخدًا  :أسساء اإلشارة   (5)

خاج،  كمثشى كجسعًا.)  (.74، ص1، جالمباب في قػاعج المغةدمحم عمي الدَّ
خاج، 253، ص6، جتيحيب المغةاليخكؼ،  أال" ك"أما" ك"ىا" ك"يا".) "أحخؼ التشبيو:   (6) المباب في ؛ دمحم عمي الدَّ

 (.114، ص1، جقػاعج المغة
اإلتضاف بمفع خالز لمسعشى عار عغ تعمقات  الترخيح:َصخَّح ما في نفدو ِإذا أضيخه كأبجاه، كقضل:  :الترخيح   (7)

؛ 3731، ص6، جالعخب مغ الكمـػشسذ العمـػ كدكاء كبلـ غضخه ال يحتسل السجاز كال التأكيل. )الحسضخؼ، 
 (.311، ص1، جالكميات؛  أبػ البقاء، 98، ص1، جالتػقيف عمى ميسات التعاريفالسشاكؼ، 

 في األصل )الثمثة( كفي ب )الثبلثة( .   (8)
 أؼ "اإلشارة" ك"التشبضو" ك"الترخيح".  

 في ب )مغ اإلفادة(.   (9)
 قج: الَِّتي لمتحقيق، ككالتكثيخ ،التقميلكَكالتَّْحِقيق، َكالشَّْفي  اْلَساِضي كتقخيب، التػقعَكليا ِستَّة مَعاف:  قج:   (10)

ـ،  تْخَتز بالساضي، َكلَحِلظ  َكالَِّتي لمتقخيبتجخل عمى اْلُسَزارع كَعمى اْلَساِضي َكَكَحا َحْضُث َجاَءت بعج البلَّ
تْخَتز بالسزارع َسَػاء َكاَف لتقمضل ُكُقػع  ِتي لمتقميلَكالَّ يحدغ ُكُقػع اْلَساِضي مػقع اْلَحاؿ ِإذا َكاَف َمَعو )قج(، 

اْلِفْعل َنْحػ: )قج يرجؽ الكحكب( َأك لتقمضل ُمَتَعّمقو َنْحػ: }قج يعمع َما َأْنُتع َعَمْضو{: َأؼ َأف َما ىع َعَمْضو أقل 
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كيجػز الشكتة في ذلظ  "بتسضضده لكساؿ العشاية" :األكلى بأف يقػؿ .في الحىغالتسكغ لديادة  :قػلو 

 .لسحدػسا (2)ضيػر قج ضيخك شعار بأف كػنو بحضث يعمع مشو الحجكد اإل

صالح  (4)"ذلظ"أف لفع السدافة عمى بعج مشدلة (3)درجتو كرفعتِو محمِِّو لبعج  لمتعطضع تشديبلً  :قػلو 

الف  "ذلظ"الستقجـ بمفع  (6)السعشى ككثضخًا ما يحكخ "(5)امعش"كاف أك  "عضشا"ائب لئلشارة إلى كل غ

 .فكأنو بعضج السعشى غضخ مجرؾ بالحّذ 

السذتسل عمى الحاتضات مغ  :(8)ىػ "الحجّ "جػاب سؤاؿ مقجر تقجيخه أف  (7)إلخ :بالحجّ كالسخاد  :قػلو 

فكضف يصمق عمضيا  "فرل"كال  "جشذ"كىحه مفيػمات اعتبارية لضذ ليا  (9)"الفرل"ك "الجشذ"

                                                           

بَلة( َثبَلَثة مَعاف مجتسعة:  .) أبػ البقاء، ْحِقيق، كالتػقع كالتقخيبالتَّ َمْعُمػَمات هللا َتَعاَلى، َكِفي )قج َقاَمت الرَّ
بضجؼ, 735، ص1ج الكميات،  (.20، 19، ص9ج تاج العخكس،؛ الدَّ

 في ب )ذلظ ألف العمع(   (1)
 في ب)قج ضيخ السحدػس( في ب سقط) ك, ضيػر(.   (2)
 في ب ) رفعة محل(.   (3)
كتعخيف السدشج إلضو باإلشارة لمبعضج تفضج تعطضسو  كلبلـ لمَبِعضِج،َذا: إشارٌة ِإَلى الُسَحكَِّخ، ، الكاُؼ لمِخصاِب   ذلظ:   (4)

تشديبًل لبعج درجتو كعمػ مختبتو مشدلة بعج السدافة؛ فضعبخ عشو حضشئٍح باسع اإلشارة السػضػع لمبعضج لمجاللة عمى 
السشياج ؛ حامج عػنى، 191، ص1ج السعاني، -الببلغة مشاىج جامعة السجيشة العالسضة، قرج التعطضع. )
 (. 98، ص4، السكتبة األزىخية لمتخاث، د.ت, جالػاضح لمببلغة

 في ب)نعتا(.   (5)
 في ب سقط) السعشى(.   (6)
 في ب سقط)إلخ(.   (7)
ْيء ىَػ َما ىَػ، َكقضل: ىَػ َقػؿ  :اْلَحج   (8) ْيء، َكقضل: ِإنَّو َقػؿ َداؿ عمى َما ِبو الذَّ اؿ عمى َماىضَّة الذَّ ىَػ الَقْػؿ الجَّ

ما تخكب مغ الجشذ كالفرل القخيبضغ كتعخيف اإلنداف  كالحج التاـ:يقـػ مَقاـ ااِلْسع ِفي الّجاَلَلة عمى اْلَساىّضة. 
التػقيف عمى ؛ السشاكؼ، 37، ص1، جمعجع مقاليج العمـػ في الحجكد كالخسـػبالحضػاف الشاشق. )الدضػشي، 

 (.137، ص1ج ميسات التعاريف،
مثاؿ ذلظ: حج اإلنداف أنو  كمغ الجشذ كالفرل يؤخح الحجما يتسضد بو الشػع عغ اآلخخ بحاتو  :الفرل   (9)

دمحم بغ أحسج الكاتب البمخي الخػارزمي  .)لفرلناشق ىػ اكقػلظ:  حيػاف ىػ الجشذحضػاف ناشق فقػلظ: 
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ـز كقضل أيزًا في كإرادة البّل ذكخ السمدكـ (1)قبضل  ؼ مجازًا مغالسعخّ  أرادك  "الحجّ "فأجاب بأنو ذكخ 

ألف  ةضأضيخ مشيسا في الساىضات الحقضق (2)"الساىضات االعتبارية"ك "الفرل"ك "الجشذ"الجػاب أف 

 :ف كاف مذتخكًا فيػما ىػ داخل فضيا إ (4)لّ كزاِئيا فأب (3)المفعرمت أكاًل ثع كضع ح "الساىضات"

 (7)العخض العارضالجشذ ك بضغ   (6)ضدبخبلؼ الحقضقضات فإف التس "فرل"فيػ  إالّ  ك "(5)جشذال"

 .كبضغ الفرل كالخاصة متعّدخ ججًا بل متعحر

                                                           

 (.166، ص1، ج2، تحقضق: إبخاىضع األبضارؼ، دار الكتاب العخبي، طمفاتيح العمـػىػ(،  387)ت: 
 في ب سقط) قبضل(.   (1)
َكاَنت ِفي اأَلْصل "ماىػية" اْلَضاء لمشدبة َكالتَّاء لمسرجرية. ثعَّ قمبت اْلَػاك َياء كأدغست اْلَضاء ِفي اْلَضاء  اْلَساىّية:   (2)

َككدخت اْلياء. َكَقاَؿ بعس اْلعمَساء "اْلَساىّضة" َمْأُخػَذة َعغ َما ىَػ بإلحاؽ َياء الشِّْدَبة َكححؼ ِإْحَجػ الضائضغ 
اء لمشَّْقل مغ الػصفضة ِإَلى االسسضة ؛ َكقضل اأَلْصل "السائضة" ثعَّ قمبت اْليسَدة ىاء َكَسا ِفي لمتَّْخِفضف كإلحاؽ التَّ 

َؤاؿ ِبَسا ىَػ فعمى ىَحا ُيصمق "اْلَساىّضة" عمى  ِقَخاَءة ىضاؾ ِفي إياؾ. َكىي ِفي عخؼ اْلُحَكَساء ِبَسا ِبو ُيَجاب َعغ الدُّ
مػسػعة كذاؼ ؛ التيانػؼ، 136، ص3، جػر العمساء = جامع العمـػدستاْلَحِقضَقة اْلُكمضة. )أحسج نكخؼ، 

 (.483، ص1، جاصصبلحات
: ىَػ َصػت ُمْذَتسل عمى بعس اْلُحُخكؼ َكىَػ َصِخيح ككشاية كتعخيس، فالرخيح َما اَل يْحَتسل غضخ المَّْفع   (3)

َمَع َجَػاز ِإَراَدتو َمَعو َنْحػ: زيج كثضخ الخماد ِكَشاَية َعغ  اْلَسْقُرػد َكَأْنت سارؽ، َكاْلِكَشاَية لفع ُأِريج ِبو اَلـز َمْعَشاه
َكِفي اْصِصبَلح الشَُّحاة َما مغ َشْأنو َأف يرجر مغ اْلَفع مغ  كخمو، كالتعخيس َما سػػ َذِلظ كأنا لدت بداف.

و ِحضَشِئٍح َكِمَسات هللا َكَكَحا الزسائخ اْلَحْخؼ، َكاِحًجا َأك َأكثخ، َأك يْجِخؼ َعَمْضو َأْحَكامو كالعصف كاإلبجاؿ فضشجرج ِفض
زكخيا بغ دمحم بغ أحسج بغ زكخيا األنرارؼ، زيغ الجيغ أبػ يحضى الدشضكي )ت:  الَِّتي يجب استتارىا. )

، 1بضخكت، ج –، تحقضق: د. مازف السبارؾ، دار الفكخ السعاصخ الحجكد األنيقة كالتعخيفات الجقيقة ىػ(،926
 (.1411، 1ط78ض

 في ب )ككل(.   (4)
 في ب)جشذ(.   (5)
 في ب )التسضضد(.   (6)
 في ب )التسضضد بضغ العخض العاـ(.   (7)
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 :[ضافةاإل]

 .أؼ إضافة كل إلى كاحجٍ  (2)ضافةاإل(1) :قػلو 

 "كلّ "أنو ال مغايخة بضغ كل كاحج مشيسا كفضو نطخ الف  :كالحاؿ (3)يقتزي السغايخة "ـالبل"إذ : قػلو 

 ."الخاص"غضخ  "العاـ"مشيا عمى ماال يخفى ك "كاحج"أعع مغ 

 .(5)"الكميّ "إلضو أؼ إلى  (4)"كل"أضضف ىػ أؼ  :قػلو 

  ."يػـمف يقاؿ"يقاؿ أؼ ك (7)مقػؿ  إلحاشة إلخ "كل" :قػلوعمى  (6)كمفيـػ إلخ عصف :قػلو 

                                                           

 في ب )كاإلضافة(.   (1)
ىي الشدبة العارضة لمذيء بالقضاس إلى ندبة أخخػ، كاألبػة كالشبػة.) عسخك بغ عثساف أبػ بذخ،  اإلضافة:   (2)

 1408، 3، تحقضق: عبج الدبلـ دمحم ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىخة، طالكتابىػ(،180)ت:  السمقب سضبػيو
 (.338، ص30، جتاج العخكس؛ الّدبضجؼ،  335، ص3ـ، ج 1988ق/ 

َضاَفة ِإالَّ ِإذا  اْلُسَغايَخة:   (3) أبػ البقاء،  َكقعت َبضغ متزاديغ.)غضخ: ِبَسْعشى اْلُسَغايَخة، َكلَحِلظ قضَل ِإنَّيا اَل تتعخؼ ِباإْلِ
 (.663، ص1، جالكميات معجع في السرصمحات، 

 في ب )كمي(.   (4)
اْسع ُمْفخد المَّْفع، مثشى اْلَسْعشى، كيعخب ِإْعَخاب اْلسثشى ِإف  كبلاْلَحَضَػاف: ِإذا اْشَتَكى كمضتو، ك كميمرجر  :الكمى   (5)

َكىي مغ اْلَحَضَػاف َمْعُخكَفة،  ُكمية:، جسع الكمىأضضف ِإَلى ُمْزسخ، كإعخاب اْلَسْقُرػر ِإف أضضف ِإَلى َضاىخ، ك
( َلْفُطو َكاِحٌج َكَمْعَشاه  َجْسٌع، َفُضَقاُؿ: ُكلّّ َحَزَخ َكُكلّّ َحَزُخكا َكمغ السدادة: رْقَعة مدتجيخة َتحت عخكتيا، ك )ُكلّّ

ـِ َكىػَ  َجاِئٌد أِلَفَّ ِفضيَسا  َعَمى المَّْفِع َكَعَمى اْلَسْعَشى. َكُكلّّ َكَبْعٌس َمْعِخَفَتاِف، َكَلْع َيِجْئ َعِغ اْلَعَخِب ِباأْلَِلِف َكالبلَّ
َضاَفِة َأَضْفَت َأْك َلْع ُتِزْف.) ؛ دمحم بغ عبج هللا، ابغ مالظ  272، ص1، جمختار الرحاحالخازؼ،  َمْعَشى اإْلِ

، تحقضق: سعج بغ حسجاف الغامجؼ، إكساؿ األعبلـ بتثميث الكبلـىػ(، 672الصائي الجضاني، جساؿ الجيغ )ت: 
 (.551، ص2ـ، ج1984ىػ 1404، 1جامعة أـ القخػ ؛ مكة السكخمة ؛ السسمكة الدعػدية، ط

يجؿ عمى  ىَػ َتابع كالعصف:لخَّد مغ َقْػليع: )عصفت عشاف فخسي( َأؼ صخفتو كردتو، ِفي المَُّغة ا اْلَعصف:   (6)
معشى مقرػد بالشدبة مع متبػعو، ك يتػسط َبضشو َكَبضغ متبػعو أحج اْلُحُخكؼ اْلعْذَخة ، مثل: قاـ زيج كعسخك، 

 الكميات،أبػ البقاء،  ؛151، ص1، جالتعخيفاتالجخجاني،  فعسخك تابع مقرػد بشدبة القضاـ إلضو مع زيج.)
 (.605، ص1ج

 في ب سقط )مقػؿ( ك زيادة )قػلو(.   (7)



142 
 

 (3) ما صجؽجدئضًا باعتبار  :قػؿلا كاف ذلظ فكإ (2) الثبلثة يحتسل األقداـ "(1)كمى"شيا كاحج م :قػلو

 .عمى كاحج مشيا في الخارج إالّ عمضو حضث ال يرجؽ 

  ."ـالبّل "لكشيا أؼ لكغ  :قػلو 

أك بمفع  "الجدئضات"بمفع  أؼ"األفخاد" أك  "(5)بالجدئضات" (4)"الكل"لفع تأكيل  إال بعج التأكيل أؼّ قػلو: 

 .(6)"دحااآل"كنحػ ذلظ مغ  "األفخاد"

 .لع يستشع إضيارىا قبل التأكيل إال أؼ كإف ك :قػلو 

 .(1) عغ اإلضافة كإذا أؼ فّظ "كّل":قػلو 

                                                           

اْلُكمِّي: ىَػ َأمخ َكاِحج ِفي َنفدو متكثخ ِبَحدب َما صجؽ َعَمْضو، فقج اْجتسع ِفضو اْلػحَجة َكاْلَكْثَخة مغ ِجيَتْضِغ    (1)
ضا كفرمضا عمى ِقَضاس الشػعي، كأفخاده َكِثضَخة مغ َكُيدسى َكاِحًجا نػعضا ِإف َكاَف نػعا لجدئضاتو كاإلنداف، كجشد

 )أبػ َحْضُث ذكاتيا َكاِحَجة مغ َحْضُث جدئضات اْلَسْفيـػ اْلَػاِحج ِفي َنفدو َكتَدسى َكاِحًجا بالشػع َأك ِباْلِجْشِذ َأك ِباْلَفْرلِ 
 (.860، ص1، ج معجع في السرصمحات كالفخكؽ المغػية الكمياتالبقاء، 

 لثبلثة( كفي األصل)الثمثة(.في ب)ا   (2)
.) يػسف بصخس كـخ )ت:  ماَصَجؽ   (3)  1959مفخد: الساَصَجؽ األفخاد التي يتحّقق فضيا الكمّي، كيقابمو: السفيـػ

معجع المغة العخبية د أحسج مختار، ؛ 320، ص1، ج مكتبة الجراسات الفمدفضة تاريخ الفمدفة الحجيثة،ـ(، 
 (. 2062، ص3جالسعاصخة، 

 في ب)الكمي(.   (4)
؛ إما أف يكػف تبايشيا بالحاتضة، أك بالعخضضات، أك بيسا، كاألكؿ يدسى أنػاًعا، الكميالسشجرجة تحت  الجدئيات   (5)

اع، كاألنػاع ِإَلى تقدضع اْلُكمِّي ِإَلى الجدئضات كتقدضع اْلِجْشذ ِإَلى اأْلَْنػَ  كالثاني أصشاًفا، كالثالث أقداًما، ك
، 1ج  الكميات،؛ أبػ البقاء، 175، ص1، جالتعخيفاتاأْلَْصَشاؼ، كاألصشاؼ ِإَلى اأْلَْشَخاص.)الجخجاني، 

 (.265ص
جسع أحج، كىي عشج السحاسبضغ ىػ الػاحج إلى التدعة. قالػا الػاحج إلى التدعة آحاد كىػ مغ أحج  :اآلحاد    (6)

قدسي العجد السفخد. كعشج أىل الذخع ىػ كل خبخ لع يبمغ درجة الستػاتخ، كيدّسى خبخ الػاحج أيزا. كاآلحاد 
مػسػعة كذاؼ قخاء. )التيانػؼ، مغ القخاءة ىػ ما صّح سشجه كخالف الخسع أك العخبضة أك لع يذتيخ عشج ال

 (.376، ص7، جتاج العخكس؛ الدبضجؼ، 71، ص1، جاصصبلحات
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  (4) أحجييساأف السػضػع في  (3)كالتشاسب السشاسبة بضغ القزضتضغ  (2)"الجامع"مع كجػد  :قػلو 

في كل مشيسا المفع ألف ما في تزسغ بسعشى المفع أؼ لفع  جدء كفي اآلخخ كل كالسحسػؿ

 .(5)تزسغ

 .مغ أؼ زيادتو (6)صمتو مغ عغ  :قػلو 

أنو أحزخ في ألنو  :قػلوالسقجرة فإنو عصف عمى  "البلـ"يرجؽ مشرػب بأف السقجرة بعج  ك :قػلو 

 .(7)أحزخ

 إلخ أؼ أيزًا فضو أف قػلو إلخ. "تخكب"(8)قػلو: كأيزًا أف 

                                                           

 في ب)كذاؾ أؼ ذاؾ كل مَغ اإلضافة(   (1)
َدة.) أبػ البقاء،    (2)  (.220، ص1، جالكمياتاْلَجاِمع ىَػ َأف يحتػؼ المَّْفع عمى مَعاف ُمتَعجِّ
 في ب )كالسشاسب بضغ القزضة كىػ(   (3)
 في ب )أحجىا(.   (4)

مػسػعة كذاؼ ؛ التيانػؼ، 299، ص3، جدستػر العمساء = جامع العمػـانطخ: )أحسج نكخؼ،    (5)
 (.791، ص1، جاصصبلحات

 في ب)عغ صمة(.   (6)
كي تترل باألفعاؿ السدتقبمة كيشترب الفعل بعجىا عشج البرخيضغ بإضسار" أف" كعشج الكػفضضغ  "الـ"أف    (7)

صبة لمفعل كىي في كبل السحىبضضغ متزسشة معشى كي كذلظ قػلظ زرتظ لتحدغ إلي السعشى البلـ بشفديا نا
كي تحدغ إلي كتقجيخه ألف تحدغ إلي فالشاصب لمفعل أف السقجرة بعج البلـ كىحه البلـ عشج البرخيضغ ىي 

ئلحداف الخافزة لؤلسساء فتكػف أف كالفعل بتقجيخ مرجر مخفػض بالبلـ كقػلظ: جئتظ لتحدغ إلي أؼ ل
إلي ىكحا تقجيخه عشجىع كاستجلػا عمى صحة ىحا السحىب بأف حخفا كاحجا ال يكػف خافزا لبلسع ناصبا لمفعل 
فجسضع الحخكؼ سػػ التي تشرب األفعاؿ السدتقبمة سػػ أف كلغ كإذف إنسا تشربيا بإضسار أف كالكػفضػف 

اؽ البغجادؼ الشياكنجؼ الدجاجي، أبػ يخكف أف ىحه الحخكؼ أنفديا ناصبة لؤلفعاؿ.) عبج الخحسغ بغ إسح
، 1ـ، ج1985ىػ 1405، 2دمذق، ط –، تحقضق: مازف السبارؾ، دار الفكخ البلماتق(، 337القاسع )ت: 

 (.470، ص2، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ: البرخييغ كالكػفييغاألنبارؼ،  ؛66ص
 في ب زيادة )قػلو(.   (8)
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كمسة تقجيخًا ال حقضقة  "اضخب"السدتتخ في  (2)فكيل إإلخ كجو التأ(1)"اضخب"كأيزًا إف جعل  :قػلو 

أك  (5)مشو أك  اسفيسي (4)متزسشًا لكمستضغ حقضقة كفضو أف السخاد مغ تزسغ كمستضغ (3)فكضف يكػف 

  .كاف فبل يتػقف حقضقة عمى كػنيسا ممفػضضغما  اً كأي (6)شسػؿ اإلفخاد

 :أف ال يكػف مثل ومغ أنو يمـد مش (7)لمكبلـ كاعمع إلخ جػاب عسا يػرد عمى الحّج السحكػر :قػلو

كبلمًا ألنو لع يتزسغ كمستضغ لػجػد كػف الستزسغ أزيج مغ الستزسغ كالجػاب أف  "زيج قائع"

مغ كل  "أزيجُ "ا كمجسػعي "زيج قائع"زسغ كل كاحج مغ كالست "زيج قائع"(8)الستزسغ ىػ السجسػع 

 .(9)كاحج مشيسا

االستغشاء عشو الحتضاجو إلى التأكيل السحكػر مع  كمستضغ نطخ (10)كفضو أؼ في قػؿ السرشف :قػلو 

  .(11)سشاداإلبأف يقػؿ ما تزسغ 

                                                           

؛ ، السخادؼ، 43، ص1ج شخح قصخ الشجى كبل الرجى،؛ ابغ ىذاـ، 5، ص3ج الكتاب،،  انطخ: )سضبػيو   (1)
فتح رب البخية في شخح نطع الحازمي،  ؛1185، ص3، جتػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ

 (  304، ص1)نطع اآلجخكمضة لسحسج بغ أبَّ القبلكؼ الذشقضصي(، ج اآلجخكمية
 في ب)إذ(   (2)
 في ب سقط )فكضف يكػف( في ب )فضكػف(.   (3)
 في ب )الكمستضغ(.   (4)
 في ب زيادة )شسػليا(.   (5)
اْلِجْشذ َفبَل يخخج َفخد َأك فخداف، َكمعشى استغخاؽ اْلجسع ُشُسػؿ َجِسضع  ُشُسػؿ َأْفَخادمعشى استغخاؽ اْلُسْفخد    (6)

 (.1013، ص1ج الكميات،اْلِجْشذ.) أبػالبقاء، 
 في ب سقط )لمكبلـ(.   (7)
 في ب زيادة )مغ(.   (8)
 (.35، ص1، ج أسخار العخبية،؛ األنبارؼ، 55، ص1، جاألصػؿ في الشحػانطخ: )ابغ الدخاج،    (9)

 في ب )السز( اخترار لكمسة )السرشف( كفي األصل كحلظ.   (10)
ُكػت َعَمْضيا ،  :اإلْسَشادُ    (11) إف لع تكغ ركغ كالكمسة ِنْدَبة أحج الجدئضغ ِإَلى اآلخخ لُضِفضج اْلُسَخاشب َفاِئَجة َيرح الدُّ

اإلسشاد فيي حخؼ، كإف كانت ركشا لو فإف قبمت اإلسشاد بصخفضو فيي اسع، كإال فيي فعل، كالكبلـُ ما َتَزسغ 
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 .تقجـ كّل ما أؼ خُ كىػ َأْخَر  :قػلو

 ]اإلسشاد[:

سشاد صفة يتعمق بكل كاحج مغ السدشج كالسدشج إلضو فضرجؽ عمى ألف اإلإلخ ذلظ  حضشئح لكشو :قػلو 

 .أحجىسا مع اإلسشاد إنو متزسغ لئلسشاد

لضذ  (2)اإلسشادؼ"ك (1)"التزسشي"ك "السدجي"ك "كاإلضافي" "التخكضب اإلسشادؼ"عسا كراء  :قػلو 

 .(3)لحاتو أصمضًا كالحؼ ال يكػف مقرػداً 

 "السفعػؿ"ك "اسسي الفاعل"ك (2)"إسشاد السرجر"عغ (1) احتخز بو (4)اإلسشاد األصميىػ  :قػلو 
 (6)"افالديج قائع" :ا نحػبكبلـ كأمّ  (5)تفإنيا مع ما أسشجت إلضو لضد ،(4)"الطخؼ"ك "الرفة"ك(3)

 .(7)"ء األفعاؿاسسا"الفعل كبسعشاه كسا في فمكػنو بسشدلة 

                                                           

معجع مقاليج الدضػشي،  ؛5، ص1، جشخح تدييل الفػائجغ مالظ، مغ الَكِمع إسشادا ُمفضًجا َمْقُرػًدا لحاتو. )اب
 (.80، ص1، جالعمـػ في الحجكد كالخسـػ

 اإلضافي:كجاَد الحق.، كحكع كل مشيا:  إسشاديكبعمبظ، كإما مدجي كعبج السمظ، كإما  إضافيإما  :السخكب(1) 
يعخب صجره بحدب العػامل كيجخ عجده باإلضافة، تقػؿ: جاء عبُج السمظ، كرأيت، عبج السمَظ. كمخرت بعبِج 

يسشع مغ الرخؼ فضخفع بالزسة كيشرب كيجخ بالفتحة، إال إذا ختع بػيو فضبشي عمى الكدخ،  السدجي: السمظ.
،، كعخفت سضبػيو، كاستفجت مغ سضبػيو، تقػؿ: ىحه بعمبُظ، كزرت بعمبظ، كعجُت مْغ بعمبظ، كىحا سضبػيو

 شخح شافية،)ابغ الحاجب،  : يبقى عمى حالو قبل أف يرضخ عمسًا، كيعخب عمى الحكاية بحخكات.اإلسشادي
؛ دمحم 34، ص1فتح رب البخية في شخح نطع اآلجخكمضة، ج؛ دمحم بغ أبَّ القبلكؼ الذشقضصي، 73، ص2ج

خاج،  ىػ  1403، 1دمذق، ط –مخاجعة: خضخ الجيغ شسدي باشا، دار الفكخ  عج المغة،المباب في قػاعمي الدَّ
 .(73، ص1ـ،ج 1983؛ 

 في ب زيادة )الحؼ(.   (2)
 في ب سقط) لحاتو(.    (3)
: ىػ إسشاد الفعل أك ما ىػ فعل في صػرة االسع كالرفة الػاقعة بعج حخؼ الشفي أك اإلسشاد األصمي   (4)

ْسَشاد اأْلَْصِميّ َما تزسغ  كاْلَكبَلـ:االستفياـ،  ْسَشاد اأْلَْصِميّ َكَكاَف َمْقُرػدا لحاتو، َكاْلُجْسَمة َما تزسغ  اإلِْ َسَػاء  اإلِْ
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[ 174]أ/"الرفة"كفي  "أخبخ السبتج"سشاد الحؼ في عغ اإل (9)بواحتخز  (8)السقرػد لحاتو: قػلو 

كالحؼ في  (1)"الرمة "سبًل كاإلسشاد الحؼ في إذا كانت كميا جُ  "(11)السزاؼ إليو"ك "(10)الحاؿ"ك
                                                           

 مػسػعة كذاؼ اصصبلحات، التيانػي،؛ 758، ص1، جالكمياتأبػ البقاء،  َكاَف َمْقُرػدا لحاتو َأك اَل.)
 (.198، ص1ج

 في الشدختضغ)احتخاز بو(.   (1)
إلى فاعمو كلحا ال يكػف السرجر مع فاعمو كبلما كال جسمة،  كمشو  االسشاد الغيخ األصمي إسشاد السرجر   (2)

مػسػعة كذاؼ خؼ.) التيانػؼ، إسشاد اسع الفاعل كاسع السفعػؿ كالرفة السذّبية كاسع التفزضل كالط
 (.198، ص1ج اصصبلحات،

ـَ ِبو ِبَسْعشى اْلُحُجكث، كبالقضج األخضخ خخج عشو الرفة السذبية، كاسع اْسُع الَفاِعلِ    (3) : َما اشتق مغ فعل لسغ َقا
َمْضو َذِلظ َما اشتق مغ فعل لسغ َكقع عَ  اْسع الَسْفُعػؿ:التفزضل لكػنيسا بسعشى الثبػت ال بسعشى الحجكث. ك 

، جمعجع مقاليج العمـػ  الدضػشي،  ؛26، ص1، جالتعخيفاتاْلِفْعل.) الجخجاني،  ، 1في الحجكد كالخسـػ
 (.85ص

ىي حمػؿ الذيء  الطخفية:ِبَسْعَشاه.ك  الطَّْخُؼ:: ىي االمارة البلزمة بحات السػصػؼ الحؼ يعخؼ بيا، الرفة   (4)
ىػ ما كاف العامل  الطخؼ المغػي:في غضخ حقضقة، نحػ الساء في الكػز، أك مجاًزا، نحػ: الشجاة في الرجؽ. 

معجع ؛ الدضػشي، 143، 133، ص1ج التعخيفات،فضو محكػًرا، نحػ: زيج حرل في الجار..) الجخجاني، 
 (.83،ص1، جمقاليج العمـػ

 في ب )لضذ(.   (5)
 قائع الديجاف(.في ب )أ   (6)
 ما كاف بسعشى األمخ أك الساضي، مثل: ركيًجا زيًجا، أؼ أميمو، كىضيات األمخ، أؼ بعج. َأْسساُء اأْلَْفَعاؿ:   (7)

 (.85،ص1، جمعجع مقاليج العمـػ؛ الدضػشي، 25، ص1ج التعخيفات،) الجخجاني، 
ْسَشاد اأْلَْصِمّي َكَكاَف اْلَكبَلـ   (8) ، 1ج اصصبلحات، مػسػعة كذاؼ. )التيانػؼ، ُرػدا لحاتوَمقْ : َما تزسغ اإْلِ

 (.198ص
 في ب)احتخاز بو(.   (9)

َما يبضغ ىْضَئة اْلَفاِعل، َأك اْلَسْفُعػؿ ِبو لفطا َأك معشى، كَبَضاف اْليْضَئة الَِّتي َعَمْضيا َصاحب اْلَحاؿ ِعْشج  الَحاُؿ:   (10)
ْبي اـ َعغ ُمبَلبَدة اْلِفْعل َلو َكاقعا ِمْشو َأك َعَمْضو َنْحػ: )ضخبت زيجا َقاِئسا( ك )َجاَءِني زيج َراِكًبا(، َكاْلَحاؿ تخفع اإْلِ

فَ  ، 1، جالتعخيفات؛ الجخجاني، 125، ص1)أبػ البقاء العكبخؼ، المباب في عمل البشاء كاإلعخاب، ج ات.الرِّ
 (.375، 563، ص1، جالكميات؛ أبػ البقاء، 83، 82،ص1، جمعجع مقاليج العمـػ؛ الدضػشي، 217ص

ج، أك تقجيًخا، نحػ: غبلـ :كل اسع ندب إلى شيء بػاسصة حخؼ الجخ، لفًطا، نحػ: مخرت بديالُسَزاُؼ ِإَلْيو   (11)
زيج، كخاتع فزة، مخاًدا، احتخز بو عغ الطخؼ، نحػ: صست يـػ الجسعة، فإف يـػ الجسعة ندب إلضو شيء، 
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فجداء ""الجداء" ألنيا قضج في  "الذخشية"ألنيا لتأكضج جػاب القدع كالحؼ في  (2)ةالَقَدِسيِ الجسمة 

كاإلسشاد الحؼ بضغ (3) "الَقَدِسِية  "ك "الجسمة الذخشية"كبلماف بخبلؼ " جػاب القدع"ك "الذخط

 .(4)"رػباتشالس"ك "الفعل"

 .عمى اآلخخ متعمق بالحكع :قػلو 

                                                           

)أبػ  كىػ: صست، بػاسصة حخؼ الجخ، كىػ: في، كلضذ ذلظ الحخؼ مخاًدا، كإال لكاف يـػ الجسعة مجخكًرا.
؛ 217، ص1ج التعخيفات،؛ الجخجاني، 125، ص1، جب، المباب في عمل البشاء كاإلعخاالبقاء العكبخؼ 

 (.375، 563، ص1ج الكميات،؛ أبػ البقاء، 83، 82،ص1، جمعجع مقاليج العمـػالدضػشي، 
َمة:   (1) ىَي ِفي ااِلْصِصبَلح َما ىَػ ِفي مػقع اْلَسْفُعػؿ ِبو تقاؿ باالشتخاؾ ِعْشجىع عمى َثبَلَثة: صَمة اْلَسْػُصػؿ:  الرِّ

ْيو َحْذًػا، َأؼ: َلضدت أصبل َكِإنََّسا ىَي ِزَياَدة يتع بيا ااِلْسع كيػضح َمْعَشاه، َكىَحا اْلَحْخؼ َكىي الَِّتي يدسضيا ِسضَبػَ 
َمة ة: َأؼ َزاِئَجة، كاَل بجَّ ِفي صمَ  مغ عائٍج عمى اْلَسْػُصػؿ ألفَّ الَِّحؼ يرمح َكصمو لكّل جسَمة كالجسمُة ِفي الرِّ

المباب في عمل َنفديا تاّمة َفبَل ترضخ الجسمُة َتساًما إالَّ بالزسضخ الخاِبِط أَلَحجىَسا ِباآْلخِخ )أبػ البقاء العكبخؼ، 
،الدضػشي،  ؛217، ص1ج التعخيفات،؛ الجخجاني، 125، ص1، جالبشاء كاإلعخاب  معجع مقاليج العمـػ

 (.375، 563، ص1ج الكميات،؛ أبػ البقاء، 83، 82،ص1ج
 الَقَدِسَضة.   (2)
اَل ُيْؤتى بيا ِإالَّ لتأكضج اْلُجْسَمة اْلسقدع َعَمْضيا الَِّتي ىَي جػابيا، َكاْلَجَػاب متػقع لمسخاشب ِعْشج  اْلُجْسَمة القدسية   (3)

ِإذا َكقعت َحاال  كاْلُجْسَمة الّذخِشيَّةَسساع اْلقدع، َكِليَحا كثخ ُدُخػؿ اَلـ اْلقدع عمى )قج( لسا ِفضيا مغ التػقع، 
ْخط.استغشي َعغ اْلَجَداء لتجخدىا  كيدسى فعل الذخط مع مخفػعو فاعل أك نائبو: "الجسمة  َعغ معشى الذَّ

الذخشضة". كال بج أف تتقجـ عمى "الجسمة الفعمضة" أك "االسسضة" الػاقعة جػابا لمذخط، كالتي تدسى: جسمة جػاب 
، 4، جافيالشحػ الػ ؛ عباس حدغ، 343، ص1، جالكمياتالذخط، أك: "الجسمة الجػابضة لمذخط.)أبػ البقاء، 

 (.424ص
: األصل في نرب االسع أف يكػف بفتحة، كيشػب عشيا ألف في األسساء الخسدة، ككدخة في السشرػبات   (4)

جسع السؤنث الدالع، كياء في السثشى كجسع السحكخ الدالع نحػ: احتخاـ أمظ كأباؾ كأخػيظ كخاالتظ كاألقخبضغ، 
قا أك مفعػاًل ألجمو أك مفعػاًل فضو أك مفعػاًل معو أك مدتثشي كيشرب االسع إذا كاف مفعػاًل بو أك مفعػاًل مصم

، 1ج التعخيفات،الجخجاني،  بإاًل أك حااًل أك تسضضدًا أك مشادػ أك خبخًا لكاف كأخػاتيا أك اسسًا إلف كأخػاتيا.)
خاج،231ص  (.93، ص1جالمباب في قػاعج المغة،  ؛ دمحم عمي الدَّ
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مضغ لضدا بكبلأنيسا مع  "الحؼ قاـ أبػه"ك ،"رجل قاـ أبػه " :الحج عمى نحػ (1)ىحا يرجؽ :قػلو 

فاعبل ببل مبتجأ أك  خبخٌ  (3):ككػف الثاني (2)خبخ  ببلنكخة غضخ مخّررة  :ؿلكػف السبتجأ في األكّ 

 .(5)فعل(4)غضخ مغ 

مع  "قاـ أبػه"(7)أك زيج رجل مغ نحػ "قاـ أبػه" ما تزسغ (6)أؼ وكلع يرجؽ عمى ما تزسش :قػلو 

 .لضذ بكبلـ "قاـ أبػه"أف 

ىػ اإلسشاد األصمي السقرػد لحاتو  :باإلسشادقضل أؼ قضل في الجػاب ما تقجـ مغ أف السخاد  :قػلو

 (9)رجؽت لعك  اً العبارتضغ كاحج ػيكػف مؤدّ ا ك سيجخؼ مجخاى كما (8)كمستضغ فضكػف السخاد مغ الكمستضغ

 عمى مثل ما ذكخ.

 .أؼ مغ كل ما تقجـ خَ لكاف َأْخَر  :قػلو 

 .ما تزسغ اإلسشاد يتػىع مشو ذلظ :قػلوأيزا أؼ كسا أف  :قػلو 

                                                           

 في ب سقط)ىحا(.   (1)
 في ب سقط)ببل خبخ(.   (2)
 في ب زيادة )مبتجأ ببل خبخ أك(.   (3)
 في ب سقط )غضخ(.   (4)
شخح األشسػنى  حاشية الرباف عمى؛ الرباف، 764، ص2، ، جأمالي ابغ الحاجبانطخ: )ابغ الحاجب،    (5)

 (.91، ص3، جأللفية ابغ مالظ
 في ب سقط)ما تزسشو أؼ(.   (6)
 في ب سقط)رجل أك زيج(.    (7)
 في ب سقط )كمستضغ(.   (8)
 في ب )يرجؽ(.   (9)
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 فضكػف  فضو اإلسشاد مػصػفو ما(1)في ما لدـك االقترار عمى الفرل نطخ ألف  كفضو أؼ كفي :قػلو 

 كحجه كإف سمع فالتعخيف(3)كيكػف التعخيف بالجشذ كالفرل  فضو اإلسشادُ  لفعٌ  ـُ الكآل (2)التقجيخ

 بالفرل كحجه جائد كسا ذكخ في مػضعو.

فإف الكبلـ: جشٌذ يشجرج فضو السخكب مغ "اسسضغ" ك"السخكب" مغ  ،كّمى إلخ قػلو: بأف الكبلـ: 

 لؤلخّز. (4)خكفاً ّع مشيسا كاألعع يكػف مط"فعل" ك"اسع" فيػ أع

الحكع أؼ عغ الترجيق بالشدبة الحكسضة فضسا بضغ  (6)عغ أؼ الدامع خالي الحىغ(5)ألفقػلو:  

لتسكغ الحكع في الحىغ  ى التقػؼ شخفي الجسمة الخبخية كعغ ترػر تمظ الشدبة فبل يحتاج إل

 خالضًا. (7)جهكج

لكػف الدامع خالي  عجـ التقػؼ  (10) مقتزى الطاىخيعشي أف  (9) الطاىخ (8)مقتزى قػلو: ال عمى 

بالخبخ (1)إلضو   راضذلسو ما يمػح أؼ يلتقجمشدلة الستخدِد  الحىغ كسا ذكخ لكشو لسا ندؿ غضخ الستخدد

                                                           

 في ب ) الزما فضو(.    (1)
 األصح)تقجيخ الكبلـ(.   (2)
 في ب زيادة )ال الفرل(.   (3)
 في ب )مرخكفًا(.   (4)
 في ب سقط )ألف(.   (5)
 في ب سقط )عغ(.   (6)
 في ب)كحجه(   (7)
 في ب )مقرػد(.   (8)
 في ب زيادة)إلخ(.   (9)

أخّز مغ مقتزى الحاؿ ألّف معشاه  كمقتزى الطاىخ: صضغة اسع السفعػؿ عشج أىل السعاني،  السقتزى   (10)
مقتزى ضاىخ الحاؿ، فكّل مقتزى الطاىخ مقتزى الحاؿ مغ غضخ عكذ. كقضل ىػ الحؼ ال يجّؿ عمضو المفع 
كال يكػف مشصػقا، لكغ يكػف مغ ضخكرة المفع، كقضل ىػ جعل غضخ السشصػؽ مشصػقا لترحضح السشصػؽ شخعا 

ى كاحجا، ككحا ما قضل ىػ خارج يتػّقف عمضو صحة الكبلـ شخعا أك أك عقبل أك لغة، كىحه العبارات تؤّدؼ معش



150 
 

في  ما تزسغ كمستضغ باإلسشاد فكاف الدامع تخدد في أنو ىل يأتي إالّ  :كىػ قضج اإلسشاد فإنو لسا قاؿ

 .(2)تىيتأذلظ ال  :كقاؿ لمتقػؼ ـ السدشج إلضو فقجّ  ؟أـ ال "فعل"ك "اسع"أك  "اسسضغ"

 .الخبخ أؼ بالحكع الحؼ ىػ الخبخ(3)كحكع:قػلو 

 .ما يمػح (4)أؼ كىػ :قػلو 

 ."مغ"في معشى  ،"آكْ " ،"أؼ" ،"(5)أك"فضو بسعشى  "الػاك" "غْ مِ  "بسعشى "في"ك :قػلو 

 السشاسبةمغ  "التخكضب"ك "الكبلـ"غ ا بضّ فمسّ  ؿا عمى التقجيخ األكّ أمّ  إلخ (6)خؼ: فبل يكػف الطقػلو 

صجؽ "ك  "السطخكفضة "ك "الطخفضة"فبلنتفاء  "مغ" بسعشى "في"ا عمى كػف الطاىخة كأمّ  (1)السبايشة 

 .قج يكػف بانتفاء السػضػع (2)"الدالبة

                                                           

 (.1624، ص2، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحاتالتيانػؼ،  عقبل أك صجقو.)
 في ب )أؼ يذضخ إلضو(.   (1)
ذكخ صباف بقػلو: "كضاىخ أف الكبلـ يتخكب مغ أكثخ مغ اسسضغ أك اسع كفعل كىػ ما اعتسجه ابغ ىذاـ    (2)

كفرمو في شخح القصخ مع اإلشارة إلى ما دؿ عمضو قػؿ ابغ الحاجب ألنو ال يتأتى إال مغ اسسضغ أك اسع 
أك أكثخ". )الرباف,  كفعل. كيػافقو قػؿ الخضي ككاف عمى السرشف يعشي ابغ الحاجب أف يقػؿ كمستضغ

 (.36, ص1ج حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ,
 في ب )بحكع(.   (3)
 في ب سقط)أؼ(.   (4)
قالػا إف مجيء )الػاك( بسعشى )أك( عمى ثبلثة أقداـ أحجىا: أف تكػف بسعشى )أك( في التقدضع نحػ قػلظ:    (5)

ْغَخػ َكِفي شخح  الكمسة اسع كفعل كحخؼ أؼ الكمسة اسع أك فعل أك حخؼ ذكخه اْبغ َمالظ ِفي مشطػمتو الرُّ
ظ كاإلبياـ كالتخضضخاْلُكْبَخػ ثعَّ عجؿ َعشو ِفي التديضل َكَشخحو َفَقاَؿ َتأتي لم . ) ابغ مالظ, تفخيق اْلُسَجّخد مغ الذَّ

, 1, جمغشي المبيب عغ كتب األعاريبابغ ىذاـ, ؛  379, ص1شخح ابغ الشاضع عمى ألفضة ابغ مالظ, ج
؛ أحسج دمحم عبج هللا, ضاىخة التقارض في الشحػ العخبي, مجمة الجامعة اإلسبلمضة بالسجيشة السشػرة,  92ص

 (. 281, ص59ع العجدد.ط, د.ت,رق
 في ب )الصخؼ(. (6)
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 (3)ك مغ "اسع"ك "حخؼ"مغ  مقجر تقجيخه أف الكبلـ قج يتأتى إلخ جػاب سؤاؿٍ  "يا زيج"نحػ  :قػلو 

 .أيزا فأجاب بسا أجاب "جسمتضغ"

 إلخ. كال يتأتى ذلظ :قاؿبالحرخ حضث  :تقديع الكبلـح في صخّ  :قػلو 

 . (4) كفعبًل كحخفاً  سساً ا إالّ كال يكػف تمظ  يقلحضث لع  ـيرّخح في الكبلع : كلقػلو

التخكضبضغ احتاج  اقتزى الديادة عمىلسا  (6)ىشا العقمي إلخ حاصمو أف العقل التخكضبُ  (5)لض: ققػلو

 أيزا(7)[أباه]ي كاف ال األقداـ الثبلثة كإف لجفعو كىشاؾ ما اقتزى العقل الديادة عمى :الحرخإلى 

 .فمع يحتج إلضو

ا كػنو مَّ السشافي لمتحجيج كأيػىع التخديج  "أك"ف ئلا كػنو أصػب فمَّ لكغ ما ذكخه أصػب إلخ أ :قػلو 

 .بالحرخ السحتاج إلضو (8)احرخّ أكضح فمكػنو م

                                                           

 في ب )السشاسبة(.   (1)
: يدتمـد كجػد السػضػع حاؿ ثبػت السحسػؿ لو كاتحاده معو في ضخؼ ذلظ السػضػع، إف ذىشًا صجؽ السػجبة (2)

فإّنو ال يدتمـد كجػد صجؽ الدالبة فحىشا كإف خارجًا فخارجا كإف ساعة فداعة كإف دائسا فجائسا، بخبلؼ 
السػضػع بل قج يرجؽ بانتفائو ضخكرة أّف ما ال ثبػت لو في نفدو فكضف يثبت لو غضخه؟ لكغ تحّقق مفيػـ 

دستػر العمساء = جامع الدالبة في الحىغ يدتمـد كجػد مػضػعو في الحىغ حاؿ الحكع فقط.) أحسج نكخؼ، 
 (966، ص1، جتمػسػعة كذاؼ اصصبلحا؛ التيانػؼ، 198، ص1، جالعمـػ

 في ب )أك مغ(.   (3)
 في ب)ذلظ إاّل اسسا أك فعبل أك حخفًا(   (4)
 في ب )قبل(.   (5)
 في ب سقط )ىشا(.  (6)
 في ب )ال يأباىا( في األصل)ييأباه(.   (7)
 في ب) حرخىا(.   (8)
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 :[السػصػؿ كالرمة]

السقرػد بالحات ىػ  إذ في حكع السفخد (1)السػصػؿ مع الرمةذلظ ألف  يمـد إلخ بل: لئقػلوىيو  

 .السػصػؼ مع الرفة فإنيسا متغايخاففكأنيا عضشو بخبلِؼ (2) لو ةمبشضّ متسّسٌة  السػصػؿ كالرمة 

 السخاد بالجاللةء األفعاؿ تارة إلى كػف أسسااسساء األفعاؿ أسشج عجـ كركد  (3)خد: فبل يقػلو 
السشفي االقتخاف كضعا كالثاني أكلى ألف الطاىخ أف  (5)ضة كتارة إلى كػف السخاد باقتخافالجاللة األكل(4)

  .السخاد بالجاللة أععّ 

  غضخ مقتخف جدءه. أؼ يذػبو قػؿ الذارح (6) السخادقضل أؼ قضل في الجػاب أف  :قػلو

                                                           

حخفي مثل َأف َكَما السرجريتضغ َكيعخؼ ِبَسا َأكليَسا َما يْحَتاج ِإَلى كصَمة كىَػ ِعْشج الشَُّحاة َنْػَعاِف: اْلَسْػُصػؿ:    (1)
أكؿ َمَع َما َيِمضو مغ اْلجسل بسرجر َكاَل يْمـد ِفي صمتو َأف تكػف جسَمة خبخية. َكىَحا اْلَسْػُصػؿ اَل يْحَتاج ِإَلى 

 َكَثاِنييَسايعػد ِإَلْضو َعائج.  َعاِئج بل اَل يجػز َأف يعػد ِإَلْضو أِلَف اْلَحْخؼ لعجـ استقبللو بالسفيػمضة اَل يرمح َأف
اْسِسي َكيعخؼ ِبَأنَّو اْسع اَل يرضخ ُجْدءا َتاما مغ اْلَكبَلـ ِإالَّ َمَع جسَمة خبخية بعجه ُمْذَتِسَمة عمى ضسضخ َعاِئج 

َمة: ِإَلْضو. ْػُصػؿ اْلُسْذَتسَمة عمى ضسضخ ِباْلَكْدِخ ِفي المَُّغة، َكعشج الشَُّحاة اْلُجْسَمة الخبخية الَِّتي تقع بعج اْلسَ  كالرِّ
مػسػعة كذاؼ ؛ التيانػؼ، 181، ص2، ججامع العمـػ=  دستػر العمساءأحسج نكخؼ،  َعاِئج ِإَلْضو.)

 (.1094،ص 2ج اصصبلحات،
 في ب سقط)لو(.   (2)
 في ب )فبل تخد(.   (3)
في السفخد انتفاؤىا مغ سائخ الػجػه،  في تعخيف السخّكب ىي الجاللة في الجسمة كبعجـ الجاللة السخاد بالجاللة   (4)

فالسخّكب ما يكػف جدؤه مقرػد الجاللة بأّؼ داللة كانت عمى جدء ذلظ السعشى، كحضشئح يشجفع الشقس ألّف مثل 
الحضػاف الشاشق كإف لع يجؿ جدؤه عمى جدء السعشى البدضط التزسشي لكّشو يجّؿ عمى جدء السعشى السصابقي، 

خخج كسكخاف مسا ال يشحرخ مغ األلفاظ السذتقة مخّكب ألّف جػىخ الكمسة جدء كيمدميع أّف نحػ ضارب كم
مشو، كما ضّع إلضو مغ الحخكؼ كالحخكات جدء ككّل مغ الجدءيغ يجالف عمى معشى مختّز بو.) التيانػؼ، 

 (.1609، 2ج مػسػعة كذاؼ اصصبلحات،
 في ب )باإلقتخاف(.   (5)
في ب سقط)يذػبو قػؿ الذارح( ك زيادة )بالجاللة أعع مغ السصابقة كالتزسغ يجؿ عمضو قػؿ الساتغ: عمى    (6)

معشى بالتشكضخ كقضل: السخاد الجاللة بالسصابقة كالسخاد بعجـ االقتخاف عجـ اقتخاف الجداء كسا يذعخ بو قػؿ 



153 
 

بيحا السعشى في  (4)دتعسلالسفضو أف  "الباء"في بسعشى  (3)التفدضخ لفطة (2)فعمى ىحا (1)ىحا أؼ: قػلو

حاصل في  (5)عمى معشىأؼ  [175]ب/ األكثخ فالرػاب أف يكػف ذلظ تفدضخ السعشى في نفدو

 .نفذ الكمسة بالشطخ إلى ذات الكمسة

 .السخاد بيا الكمسة التي (6)ما ما أؼ ةلفط : إلىقػلو 

حرػلو في الكمسة كػنو  معشى (8)كاف مع و إذانّ إ :ا يقاؿعسّ (7) الجػاب إلخ كلضذ بتكخار :قػلو 

 مجلػؿ (10)ـ تكخيخ ألف قػلو ما دّؿ عمى معشى يجّؿ عمى كػف السعشىالكبل ليا يكػف في(9)مجلػالً 

 .فضدتغشي بو عغأيزًا  لكمسةا

لجّؿ عمضو  ،أنو لػ دؿ عمضو االسع الػاقع بعجىا ،االسع الػاقع بعجىا فضويجؿ عمضو  في نفدو :قػلو 

بل دؿ عمضو كاحج  (11)تزسغالسسغ معشى لع يجؿ عمضو لفع بل ىحا تز "البلـ"أيزا غضخ مخكب مع 

 (12)معشى عمضو يجؿّ  "الخجل"ـ في بّل الك :و فضو ما ركب معو فحق العبارة أف يقػؿب

                                                           

 الذاعخ(
 في ب سقط)ىحا أؼ (.   (1)
 (.في ب زيادة)أؼ عمى ىحا   (2)
 في ب)لفع(.   (3)
 في ب ) أف في ال تدتعسل(.   (4)
 في ب)أؼ غضخ مقتخف(   (5)
 في ب سقط)ما(.   (6)
 في ب سقط)إلخ( في ب)جػاب(.   (7)
 في ب سقط )كاف مع(   (8)
 في ب)مجلػؿ(.   (9)

 في ب سقط)ليا يكػف في الكبلـ تكخيخ ألف قػلو ما دّؿ عمى معشى يجّؿ عمى كػف السعشى (.   (10)
 في ب)تزسغ(.   (11)
في ب زيادة)فضو أنو لػ دؿ عمضو االسع الػاقع بعجىا لجّؿ عمضو أيزًا غضخ مخكب مع "البلـ" بل ىحا تزسغ    (12)
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 .تعمق بتزسشامـ معيا الجار كالسجخكر البّل االسع الػاقع بعج يتزسشو 

مبشضًا عمى كػف السخكب  اً أؼ باعتبار الػضع التخكضبي اعتبار  (1): بشاء عمى الػضع التخكضبيقػلو

  صح.مػضػعا لسعشاه كسا ىػ السحىب األ

كىػ أما مغ الرفات بضاف لسا كىي التكمع كالخصاب كالغضبة (2) :الزسيخما يجؿ عمضو عمى  :قػلو

 . (3)أؼ تزسشيا البلزمة أؼ الزسضخ التي تزسشيا 

كغضخ ذلظ فإنيا  "التعطيع"ك "التحقيخ"ك "التسكغ"ك "كالتشكيخ"عمى صفات  :(4)كالتشػيغ يجؿّ  :قػلو 

  .مجلػالت خارجة عغ مجلػؿ الغضخ الحؼ ىػ المفع السشكخ يتزسشيا المفع السشكخ

                                                           

معشى لع يجؿ عمضو لفع تزسغ بل دّؿ عمضو كاحج بو فضو ما ركب معو فحق العبارة أف يقػؿ :كبلـ في "الخجل" 
كاف لفع "البضت" متزسشا "لمججار" كداال  يجؿ عمضو معشى يتزسشو االسع الػاقع بعجىا فيحا التزسغ بخبلؼ ما

 عمضو. لقػلو: باعتبار الػضع التخكضبي أؼ تخكب(.
جعل المفع دلضبل عمى كاصصبلحا: اإلسقاط مغ قػليع كضعت الجيغ عغ فبلف، إذا أسقصتو؛  لغة: الػضع   (1)

ع شيء عمى شيء، يخاد بو الثبػت : كضالتخكيب في المغةالسعشى، كػضع زيج عمى الحات السذخرة مثبل. 
أك عجمو. كفي االصصبلح: ما تخكب مغ كمستضغ، فراعجا، "كديج قائع"  فخخج ما كاف ممفػضا بو غضخ 

حاشضة اآلجخكمضة،  ىػ(1392عبج الخحسغ بغ دمحم بغ قاسع العاصسي الحشبمي الشججؼ )ت:  مخكب، "كديج".)
 (.8، ص1د.ط، د.ت، ج

اتفق الشحاة عمى أف الزسائخ كميا مبشضة، كاختمف في سبب بشائيا، فقضل شبو الحخؼ في السعشى؛ ألف كل  (2)
مزسخ مزسَّغ معشى التكمع أك الخصاب أك الغضبة، كىي مغ معاني الحخكؼ، كقضل شبو الحخؼ في الػضع؛ 

و الحخؼ في االفتقار؛ ألف أكثخ السزسخات عمى حخؼ كاحج أك حخفضغ، كحسل األقل عمى األكثخ كقضل شب
ألف السزسخ ال تتع داللتو عمى مدساه إال بزسضسة مذاىجة أك غضخىا، كقضل شبو الحخؼ في الجسػد، كقضل 
اختبلؼ صضغو الختبلؼ معانضو، كقضل غضخ ذلظ، كال يختز اإلبخاز بزسضخ بعضشو، بل يكػف في ضسضخ 

شخح  الجػجخؼ، ؛102، ص1، ج ابغ مالظ ألفية أكضح السدالظ إلى) ابغ ىذاـ، .الخفع كالشرب كالجخ
 (. 272، ص1، جشحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب

 في ب )الزسضخ(.   (3)
: كػ"زيج،، كرجل". تشػيغ التسكيغ: أحجىا: كأنػاع التشػيغ أربعة: كالتشػيغيتسضد االسع  بخسذ عبلمات "الجخ    (4)
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 .فضو تكخار في نفدو إلخ قػلوف :قػلو

  .أؼ مْغ فاعل دؿّ  "حاؿ"أك  :قػلو 

 إلى المفع أؼ لفع "ما" فيػ أيزًا مكخر. كضسضخه عائج :قػلو

 .إلى السعشى عػد الزسضخ (1)عمىك قػلو: كعمى األخضخ أؼ 

  .قػلو: كعمى األّكؿ أؼ عمى كػف الزسضخ عائجًا إلى لفع ما كىػ أيزًا مكخر

  (2).الجاللة بالسصابقةقػلو: أؼ غضخ مقتخف جدءه مبشي عمى كػف السخاد بالجاللة 

 .أؼ بالتفدضخ السحكػر: فانجفع قػلو

 .عمى مرجرية ما "قضل"أك مقػؿ  "ما قضل"عمضو الفعل بجؿ عغ ضسضخ  ما دؿّ : قػلو
                                                           

كفائجتو: الجاللة عمى خفة االسع، كتسكشو في باب االسسضة؛ لكػنو لع يذبو الحخؼ فضبشى، كال الفعل فضسشع مغ 
" إذا أردت : كىػ البلحق لبعس السبشضات لمجاللة عمى التشكضخ؛ تقػؿ: "سضبػيوالثاني: تشػيغ التشكيخالرخؼ. 

ك"إيو" إذا استددت مخاشبظ مغ حجيث معضغ. فإذا أردت شخًرا ما اسسو سضبػيو، شخرا معضًشا اسسو ذلظ، 
كىػ البلحق لشحػ "مدمسات"، جعمػه في مقابمة الشػف  الثالث تشػيغ السقابمة: أك استدادة مغ حجيث ما نػنتيسا.

 التَّْعِطيع: ء.ككىػ البلحق لشحػ: "غػاش كجػار"؛ عػًضا عغ البا الخابع تشػيغ التعػيس:في نحػ "مدمسضغ". 
شخح الترخيح الػقاد،  فضيَسا ِبَحدب اْلسشدَلة كالختبة ) التحقيخىَػ يكػف ِباْعِتَبار اْلَػْصف كالكضفضة، كيقابمو 

 ؛ أبػ البقاء،28، ص1ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع ،؛ الدضػشي، 24، ص1، ج عمى التػضيح
، 1، مؤسدة الخسالة، طأكضح السدالظ ضياء الدالظ إلى؛ دمحم عبج العديد الشجار، 308، ص1، جالكميات

 (.29، ص1ـ، ج2001ىػ ؛ 11422
 في ب )كعمى(.     (1)
: كىي داللة المفع عمى السعشى الحؼ كضع لو مثل داللة اإلنداف عمى الحضػاف الشاشق،  داللة السصابقة   (2)

كداللة البضت عمى مجسػع الججار كالدقف)ابغ السختزى، العػاصع كالقػاصع في الحب عغ سشة أبي القاسع، 
ي صفات هللا القػاعج السثمى ف؛ العبلمة دمحم صالح العثضسضغ، كاممة بشت دمحم السجمى في شخح 44، ص4ج

األلفاظ كالسرصمحات الستعمقة بتػحيج ؛ آماؿ بشت عبج العديد العسخك 102، ص1،جكأسسائو الحدشى
 (.46، ص1، د.ف, د.ط, د.ت, ج الخبػبية
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 .بو السقتخف  (1)عضغ  : إذا اقتخف الكل إلخ ذلظ ألف جدء الكل السقتخف قػلو

: كالدماف الخارج إلخ جػاب سؤاؿ مقجر تقجيخه إنسا يمـد اقتخاف الذيء بشفدو إذا كاف الدماف قػلو 

فمع ال يجػز أف  خارج عشو ىػ بالدماف السقتخف بو الحؼ اً ىػ جدء مفيػـ الفعل متحجالسقتخف الحؼ 

 .يكػنا مغايخيغ كال يمـد ذلظ

مجدء لمكل لألنو أثبت ما (3)التدامع بالدماف في الفعل عمى كجو  (2)فاقتخف السعشى السصابقى :قػلو 

فضو نطخ ألف السجلػؿ السصابقى لمفعل ىػ الحجث السػصػؼ باالقتخاف بالدماف ال  كىػ مجاز لكغ

 التحقضق.السصابقى بالدماف في الفعل عمى كجو  الحجث كالدماف فضكػف اقتخاف السعشىَ 

 .(4)يغالسشصقييخسع بانيا إلخ ىي عبارة  : كقجقػلو

 "خػاصو"ك "خاصاتو"كمغ  "خاصاتو"عبارات أخخػ  (5)ثثبل إلخ يترػر ىشا غْ : كإنسا لع يقل مِ قػلو

كالثانضة تػىع أف  (6) ثبلثضغ كاألكلى تػىع أف خاصتو مشحرخة في السحكػرات مع إنيا قخيبة مغ

                                                           

 في ب )غضخ(.   (1)
معجع ؛ الدضػشي، 218، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،   : اْلجسع َبضغ َمْعشضضغ ُمَتَقابمضغ ِفي اْلُجْسَمة.)السصابقةُ    (2)

 (.101، ص1ج مقاليج العمـػ في الحجكد كالخسػـ،
 في ب )التدامح(. زيادة )ذلظ(.   (3)
مرجر مضسي ِبَسْعشى الشُّْصق َكأشمق عمى ىَحا اْلعمع : عالع بالسشصق؛ مشصيقيا: ججليا،  ك السشصق : السشصيقي    (4)

ُمَبالَغة ِفي مجخمضتو ِفي َتْكِسضل الشُّْصق َكَأنَّو ىَػ ىَػ ؛ َكأما اْسع َمَكاف َكاَف ىَحا اْلعمع َمحل الشُّْصق كمطيخه. 
،)أحسج نكخؼ،  ، 1ج مجسل المغة البغ فارس،؛ القدكيشي، 233، ص3ج دستػر العمساء = جامع العمـػ

،الخػارزمي،  ؛313، ص1، جمختار الرحاحالخازؼ،  ؛872ص ؛ التياكني، 165، ص1ج مفاتيح العمـػ
 (.44، ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات

 في ب )ثبلث( في األصل)ثمث( ثبت األصح.     (5)
 في ب)ثبلثضغ( في األصل)ثمثضغ(.   (6)
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أف الخػاص ىي السحكػرة فقط كذكخ  أيزا (1)ُتِػىع  خاصتو دكف عذخة كالسحكػر بعزيا كالثالثة

 .(3)لمسجاز (2)جسع الكثخة

 .(4)العبلمات المفطيةقجـ أؼ مغ  ثع: قػلو

كأخػاتو مغ العبلمات المفطضة أك كسا إنيا  "البلـ"أيزا أؼ كسا أف  العبلمات المفطيةلتزسشيا : قػلو

عمضو في السعشى ك  تجؿ عمى كػف مجخػليا محكػما (5)أنياكىي  :العبلمة السعشػيةتزسغ ي

 .(6)عبلمات االسعالسحكػـ عمضو مغ 

                                                           

 في ب )قػليع (.   (1)
: عكذ جسع القمة، كيدتعار كل كاحج مشيسا لآلخخ، كقػلو تعالى: }َثبلَثَة ُقُخكٍء{ في مػضع أقخاء. جسع الكثخة   (2)

؛ الدضػشي، 78، ص1ج التعخيفات،كقضل: َجسُع الَكْثَخِة: َما ُيصمق عمى َما َفػؽ اْلعْذَخة َحِقضَقة. )الجخجاني، 
 (.87، ص1، جمعجع مقاليج العمـػ

ىَػ المَّْفع اْلُسْدَتْعسل ِفي غضخ اْلَسْػُضػع َلو لسشاسبة َبضشيَسا َسَػاء َقاَمت قخيَشة َدالَّة عمى عجـ ِإَراَدة : اْلسَجاز   (3)
ىَػ اْسع لسا  كقيل: اْلسَجاز : اْلَسْػُضػع َلو َأك اَل ؛ َكاْلسَجاز ِبيَحا اْلَسْعشى ُمَقابل لْمَحِقضَقة َشاِمل لمكشاية َأْيزا.

ُأِريج ِبو غضخ َمْػُضػعو التراؿ َبضشيَسا، َكىَػ مفعػؿ ِبَسْعشى َفاعل َجاَز: ِإذا تعجػ، كالسػلى ِبَسْعشى اْلَػاِلي أِلَنَّو 
ْلسَجاز ُمَتَعجٍّ َعغ معشى اْلَحِقضَقة ِإَلى اْلسَجاز َكقضل: مغ َقْػليع: جعمت َكَحا مَجاًزا ِإَلى َحاَجتي: َأؼ َشِخيقا، َفِإف ا

، دستػر العمساء = جامعأحسج نكخؼ،  َشِخيق ِإَلى َمْعَشاه.) ، 1ج الكميات،؛ أبػ البقاء، 151، ص3ج العمـػ
 (.804ص

، لضدت مؤثخة في السعسػؿ حقضقة، كإنسا ىي أمارات كعبلمات فإذا ثبت أف العػامل في محل العػامل المفطية   (4)
أسخار األنبارؼ،  أمارات كعبلمات؛ فالعبلمة تكػف بعجـ الذيء، كسا تكػف بػجػد شيء.) اإلجساع إنسا ىي

 (. 73، ص1، جالعخبية
 في ب )التاء(   (5)
نحػ: رجل كغبلـ، كمشيا  التشػيغ؛؛ نحػ: الّخجل كالغبلـ، كمشيا األلف كالبلـ، فسشيا كثيخة عبلمات االسع   (6)

، نحػ: مغ زيج إلى عسخك،  نحػ: الديجكف  الجسع؛ كمشيانحػ: الديجاف كالعسخاف،  كمشيا التثشية؛حخكؼ الجخِّ
؛ نحػ: يا حار كيا ماِؿ في تخخضع "حارث كمشيا التخخيعكالعسخكف، كمشيا الشجاء؛ نحػ: يا زيج، كيا عسخك 

؛ نحػ: ُزَيضج كُعسضخ في كمشيا الترغيخَيا َماِؿ ِلَضْقِس َعَمضَشا ربَُّظ(. كمالظ" كقج قخأ بعس الدمف: )َكَناَدكا 
؛ نحػ: زيجّؼ كعسخّؼ في الشدب إلى زيج كعسخك، كمشيا الػصف؛ نحػ: كمشيا الشدبترغضخ زيج كعسخك، 
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مغ العبلمات  (3)فكضف يكػف  الضافة غضخ ممفػظ الجّخ في احخؼ  (2)إففضو  (1)حخؼ الجخ: أكقػلو

  .في حكع السمفػظ مغ حضث إنيا معشػية (4)اإنيالمفطضة إاّل 

أؼ السػضػعة  "الـ التعخيف"باالسع صػرة  "بالبلـ السختّز ": كفضو أؼ فضو نطخ ألف السخاد قػلو

التعمضل أك في سل السحكػر ال فبل حاجة إلى الح اؿ التعخيف أكلمتعخيف سػاء أفاد في االستعس

ل بكػنو لتعضضغ السحكػـ عمضو كىػ ال يكػف فاألكلى أف يعمّ  "ـالبل"السحكػر نطخ ألف السخاد صػرة 

 .(5)كفضو أيزاً  اسساً  إالّ 

 .مخترًا باالسع غضخ مدمع عشج الكلّ  "السزاؼ إليو": كفضو أؼ فضو بحث ألف كػف قػلو

                                                           

نحػ: غبلـ زيج العاقل، كمشيا أف يكػف فاعبًل أك مفعػاًل؛ نحػ: ضخب زيج عسًخا، كمشيا أف يكػف مزاًفا إلضو؛ 
أبػ القاسع عبج الخحسغ أحسج  زيج، كثػب خد، كمشيا أف يكػف مخبًخ عشو، فيحه، معطع عبلمات األسساء.)

ييميىػ(، 581الديضمي )ت:  ؛  1412، 1بضخكت، ط –، ، دار الكتب العمسضة نتائج الفكخ في الشَّحػ لمدُّ
، 1، جأسخار العخبيةاألنبارؼ،  ؛ 268، ص2، جدستػر العمساء = جامع العمـػـ؛ أحسج نكخؼ،  1992

  (39ص
ترل ما قبميا بسا بعجىا فتػصل االسع باالسِع كالفعَل باالسع كال يجخل حخؼ الجخ إال عمى  حخكؼ الجخ:   (1)

األسساء، فأما إيراليا االسع باالسع فقػلظ: الجار لعسخك، كأما كصميا الفعل باالسع فقػلظ: مخرت بديج فالباء 
البلـ". كحخكؼ الجخ ىي: "مغ"، "مغ"، ك"إلى" ك"في ك"الباء" ك" ىي التي أكصمت السخكر بديج. كأحخؼ الجخ:

"، "الباء"،" التاء"،" الكاؼ"،" البلـ"، "الػاك "،"ْمح"، "مشُح"، "حتى"، "خبل،" عجا"،  "إلى"، "عغ"، "عمى"، "في"، "ربَّ
خاج، 408، ص1، ج األصػؿ في الشحػابغ الدخاج،  "حاشا".) ، 1، جالمباب في قػاعج المغة؛ دمحم عمي الدَّ

 (.110ص
 )إذ(.في ب    (2)
 في ب سقط )فكضف يكػف(. زيادة)فضكػف(.   (3)
 في ب )إاّل إنو(.   (4)
 في ب سقط)كفضو أيزًا(.   (5)
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في  (1)خّ يذسل الج ثخ االسع السزاؼ كألنو الأيزًا ألنو قج يكػف إ بحث فضوك أؼ : كفضو أيزًا قػلو

اختراص  كألنو ال يمـد مغ اختراص السؤثخ ألنو لضذ بػاسصة حخؼ الجخّ  اإلضافة المفطية

 انحرار مؤثخ الجّخ في الحخؼ عىجَّ آخخ أيزا إال إف يُ  (2)أثخ السؤثخألنو يجػز أف يكػف  األثخ
(3). 

 .الفخع كىػ الفعل عخبا: قػلو

  .عخابًا فضو أؼ في الفخع: ا قػلو

لجـد أؼ الدكػف أك ىػ أؼ ما جعل ا في البشاءِ  [175/أ]األصل (4) مجلػؿٌ  : كىػ أؼ ما ىػقػلو

 .عخابًا في الفخع ىػ الجـدا 

 .أؼ مشع الجخ مغ الفخع لسا جػاب : مشع الجخّ قػلو

                                                           

 في ب )الجدء(.   (1)
َمْعشى العاِمِل َكاْلَسْعسػِؿ َكاْلَعَسِل: متى انتطسِت الكمساُت في الجسمة، فسشيا ما ُيؤثخ فضسا َيمضو، فضخفُع ما بعَجه،    (2)

أك يشِرُبو أك يجدمو، أك يُجخُّه، كالفعل، يخفُع الفاعَل كيشِرُب السفعػَؿ بو، ككالسبتجأ، يخفُع الخبخ، ككأدكات 
، تجدـُ الفعَل السزارع، ، تخفُس  الجـد ، أك العامُل، ىػ الُسَؤثِّخُ ما َيمضيا مغ األسساء. فياذ  ككحخكؼ الجخِّ

ما قبَمو، فضخفُعو، أك يشرُبو، أك َيُجخُّه، أك يجدمو، كالفاعل، كالسفعػؿ، كالسزاؼ إلضو،  ُيؤثُخ فيوكمشيا ما 
 كمشيا ما ال ُيَؤثُِّخ كال َيتأثُخ،، أك السعسػؿُ  فيحا ىػ الستأثخُ كالسدبػؽ بحخؼ جّخ، كالفعِل السزارِع كغضِخىا. 

 التعخيفات،كبعس الحخكؼ، نحػ "ىل كبل كقج كسػؼ كىبلَّ"، كغضِخىا مغ حخكؼ السعاني. ) الجخجاني، 
، السكتبة العرخية، جامع الجركس العخبية ىػ(،1364؛ مرصفى بغ دمحم سمضع الغبليضشى )ت: 9، ص1ج

 (.273ص ،3ـ، ج 1993ىػ ؛  1414، 28بضخكت، ط –صضجا 
اَلـ اْلَجّخ: َكىي عمى َخْسَدة أْضُخب الـُ ااِلْخِتَراص كالـُ الِسْمظ كالـُ االستغاثة كالـُ العّمة َكاَلـ العاِقبة َكىَحا    (3)

 (.228، ص4ج السخرز,ابغ سضجه,  ُكمو َراجع ِإَلى معشى كاحٍج َكىَػ ااِلْخِتَراص.)
 في ب )مجؿ(.   (4)
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ثابت لسا ىػ األصل في شيء كىػ االسع في اإلعخاب أؼ يسشع  صل: يسشع شيء لسا ىػ األقػلو

 .اإلعخاب كىػ االسع

 .سشعفضو أؼ في الفخع متعمق ب :قػلو

  .مغ بضغ ما ىػ ثابت لسا ىػ األصل الجخّ  (1)تّر كخ: قػلو

 (4)."الجخّ " (3)رتبتوأؼ  رتبتو(2)الفخع : لتػسط قػلو

 فضو التفدضخ السحكػر. ك :قػلو

ىحا التعمضل يقتزي أف ال  فّ اب عغ سؤاؿ مقجر تقجيخه أف يقاؿ إ: كاقتزاء الرفات إلخ جػ قػلو

 كحا السرجر. يشػف الرفات السقتزضة لمفاعل ألنيا تقتزي االتراؿ بالفاعل ك

في التشػيغ الحؼ ىػ (1) " ك "العػضضة"(5) غتشػيغ التسك": كالختراص مغ كل مغ األمكشضتو في قػلو

ك"مقابمة نػف الجسع" عػض عغ السزاؼ إلضو كالفخؽ بضغ "السعخفة" ك"الشكخة "في تشػيغ "التشكضخ" 

 .في التشػيغ الحؼ في "جسع السؤنث الّدالع"

                                                           

 في ب)كحرت(   (1)
 في ب سقط)الفخع(.   (2)
 في ب سقط )رتبو(.   (3)
 في ب زيادة)بضغ رتبو "الخفع"، ك"الشرب" ألنو أخف مغ الخفع كأثقل مغ الشرب(.   (4)

[ اذكخ مشيا سصخ في البجية كأخخ سصخ )قػلو: ك فضو التفدضخ 179[ إلى ]ب/175في ب سقط مغ الرفحة ]أ/
 بشاء(.السحكػر.... يعشي أف السخاد أف اإلضافة تسشع 

ِحق لبلسع السعخب السشرخؼ إعبلما ِبَبَقاِئو عمى َأصمو َكَأنو لع يذبو اْلَحْخؼ  َتْشِػيغ التَّْسِكيغ(5) َكىَػ البلَّ
ِرَجاؿ. فضبشى َكاَل اْلِفْعل َفضْسَشع الّرْخؼ َكُيدسى َتْشِػيغ األمكشضة َأْيزا كتشػيغ الّرْخؼ َكَذِلَظ كديج َكرجل كَ 

؛ أحسج بغ دمحم شياب الجيغ 446؛ ص445،ص1، جمغشي المبيب عغ كتب األعاريبابغ ىذاـ، )
، السحقق: نجاة حدغ عبج هللا نػلي، الجامعة اإلسبلمضة الحجكد في عمع الشحػق(ػ،860األنجلدي )ت: 
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في السرجر  "التأنضث"ك "التحكضخ": الستمدامو أؼ اإلضافة باعتبار الكػف مزافا أك عمى تجػيد قػلو

 مصمقًا.

 " ك "كع رجل"كسا في نحػ  كلػ مقجراً  "الزارب الخجل" :: معافضة التشػيغ أؼ في غضخ نحػقػلو

 . (2)"هللاحػاّج بضت 

 ػضارب"ك "ضاربًا زيج" :أؼ ما ىػ قائع مقاـ التشػيغ حقضقة كالشػف في مثل ما  في حكسو  أك :قػلو

 ."زيج

 : اختراصيسا أؼ اختراص التشػيغ كما في حكسو.قػلو

 : مغ التعخيف إلخ بضاف لعارضيا.قػلو

 : باالسع متعمق باالختراص متعمق بالكل.قػلو

 ".تشػيغ العػض": شخدًا لمباب أؼ لباب قػلو

 : بححؼ متعمق بالتخفضف فقط.قػلو

                                                           

  (.449، ص1ـ، ج2001ىػ/1421؛  33؛ الدشة  112بالسجيشة السشػرة، ط: العجد 
ىػ: ما يجيء بجاًل مغ حخؼ أصمى ححؼ، أك مغ كمسة، أك جسمة، أك أكثخ؛ لضحل محل  أف تشػيغ الِعػض  (1)

 الشحػ الػافي،؛ عباس حدغ، 320، ص3، جعقيل عمى ألفية ابغ مالظ شخح ابغابغ عقضل،  السححكؼ.)
 (42، ص41، ص1ج

" جسع "حاّجة"، كفضو نّضة التشػيغ، كإّنسا سقط ألنو ال يشرخؼ، فكأف ما فضو مغ أسباِب مشِع "ىغ َحػاجُّ بضَت هللا(2)
الرخؼ بسشدلة التشػيغ، فمحلظ نرب ما بعجىا، كأنظ قمت: "َحػاجّّ بضَت هللا"، كيجػز "حػاجُّ بضِت هللا" 

, 4ج شخح السفرل لمدمخذخي,يعضر,  )ابغبالخفس، كُيْشَػػ سقػط التشػيغ لئلضافة، ال لسشع الرخؼ. 
، شخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظق(ػ،  900؛ عمي بغ دمحم نػر الجيغ اأُلْشُسػني الذافعي )ت: 98ص

 (.126،ص2ـ، ج1998ق؛ 1419، 1دار الكتب العمسضة بضخكت؛ لبشاف، ط
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 مغ التشػيغ لػازميا بضاف ما.

 :السزاؼ إلضو في نحػ إلخ يعشي أف التخفضف بححؼ "حدغ الػجوال": كالتخفضف في نحػ قػلو

كإف لع يكغ لػازمو اإلضافة بسعشى كػف االسع مزافًا لكشو محسػؿ عمى التخفضف  (1)"الحدغ الػجو"

كفضو نطخ يعخؼ  "التخفضف"باالسع شخدًا لباب  "االختراص"التشػيغ أك ما يقػـ مقامو في  بححؼ

 .(2)"باب السجخكرات"لسا يجيء في 

السدتفادة مغ إلضو يعػد  (3)[صغضتو]: باعتبار الصبضعة الشػعضة أؼ كػف المفع مدشجًا إلضو دكف قػلو

 الزسضخ إلى االسع.

 االسع بخرػص االسشاد إلضو السخاشب فائجة الخبخ يفضج الخبخ أؼ الحكع عمى االسشاد عمى :قػلو

 بخرػص باالسع السخاشب فائجة الخبخ أؼ الحكع الحؼ يقرج بالخبخ إفادتو.

 .(4)يأؼ تعخيف العيج الخارجي كالحىشي كالجشد :قػلو: أنػاع التعخيفات

                                                           

أدخمػا األلَف كالبلـ عمى حدِغ الػجو، ألنو مزاٌؼ إلى معخفة ال يكػف بيا معخفًة أبجًا،  :الَحَدُغ الػجو   (1)
ا الشكخة فبل يكػف فضيا إاّل  فاحتاَج إلى ذلظ حضث ُمشَع ما يكػف فى مثمو البتََّة، كال ُيجاَكُز بو معشى التشػيغ. فَأمَّ

، ؛ سضبػيو100، ص1، جالجسل في الشحػفخاىضجؼ، الَحَدُغ كجيًا، تكػف األلُف كالبلـ بجاًل مغ التشػيغ )ال
 (.200، ص1، ج الكتاب

كىي قدساف: عمى األصح مجخكر بالحخؼ، كمجخكر باإلضافة، كإلضيسا يخجع السجخكر  باب السجخكرات  (2)
الطاىخ كالسزسخ، ما يجخ :بالتبعضة؛ إذ العامل في التابع ىػ، العامل في الستبػع، ثع الحخؼ الجار قدساف

،كما يجخ الطاىخ فقط، كىػ سبعة  كىػ سبعة: " ِمْغ، كإلى، كعغ، كعمى، كفي، كالبلـ، كالباء لمقدع، كغضخه
كال تجخ مغ الطاىخ إال الشكخة، كقج تححؼ فضجب بقاء أعسميا، كذلظ بعج  أيزًا،: " الكاؼ، كحتى"، ككحا "ربَّ 

، 2ج ،شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخبالَجػَجخؼ، أقل". )كثضخ، كبعج الفاء قمضل، كبعج "بل "  "الػاك
 "( 70، ص1ج الشحػييغ، دليل الصالبيغ لكبلـ ؛ السقجسي،544ص

 في األصل)الرضغة(.   (3)
 في األصل)الجشذ(.   (4)
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 : قػلو: كالسضع أؼ السشقمبة مغ البلـ في نحػ قػلو

 .(1)((لضذ مغ أمبٍخ صضاـٌ في أمدفخ))عخص  

مغ كػنو مزافا أك مزافا  : كمزافًا إلضو بشاء عمى ما ذكخه غضخه مغ أف السخاد باإلضافة أععّ قػلو

 أؼ كػنو مزافًا بتقجيخ حخؼ الجخ. :قػلوإلضو ال عمى ما فدخه اإلضافة ب

 : إلى ذكخ أؼ بححؼ التشػيغ أك ما قاـ مقامو.قػلو

الحدغ ": نحػ ذلظ عصف عمى ذكخ أؼ كالتخفضف بشحػ ما ذكخ بححؼ السزاؼ إلضو في نحػ قػلو

 ."الػجو

كنحػ  "السسضد"ك "كالسفعػؿ "ذك الحاؿ"ك "السػصػؼ"ما عخؼ كىي السدشج إلضو عمى  إضافة: ك قػلو

 ذلظ. 

اإلضيار أؼ محل  ّما اسع مكاف مغ االعخاب بسعشىلسعخب ما ضيخ فضو إلخ أؼ السعخب إ: كاقػلو

فداده  "اؿ"بسعشى إزالة الفداد أؼ السعخب لفع مغ  (1)]أَْعَخَب[" اسع مفعػؿ مغ"إضيار السعاني أك 

 فضتشاسب السشقػؿ عشو.

                                                           

ـُ ِفي اْمَدَفخِ »َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَّ َصمَّى هللا َعَمْضو َكَسمََّع َقاَؿ:  (1)  أـ التي ىي .أما إبجاؿ السضع مغ «.َلْضَذ ِمَغ اْمِبخِّ اْمِرَضا
أبػ بكخ عبج هللا بغ حخؼ تعخيف، في لغة شضىء، كقضل لغة حسضخ كذكخكا أف السضع في ىحا بجؿ مغ البلـ. )

حقق نرػصو كخخج أحاديثو: حدغ  ،مدشج الحسيجيق(، 219حسضجؼ السكي)ت:الدبضخ القخشي األسجؼ ال
اَرانّي، دار الدقا، دمذق  أبػ  ؛ 113، ص2ج -888ـ، رقع الحجيث:  1996، 1سػريا، ط –سمضع أسج الجَّ

، حققو كقجـ شخح معاني اآلثارق(ػ 321جعفخ أحسج بغ بغ سمسة األزدؼ الحجخؼ السعخكؼ بالصحاكؼ )ت: 
زىخؼ الشجار ؛ دمحم سضج جاد الحق( مغ عمساء األزىخ الذخيف، راجعو كرقع كتبو كأبػابو كأحاديثو: د لو: )دمحم 

ىػ،  1414، ؛ 1عالع الكتب، ط يػسف عبج الخحسغ السخعذمي ؛ الباحث بسخكد خجمة الدشة بالسجيشة الشبػية
شى الجاني في حخكؼ الج؛ السخادؼ، 63، ص2؛ باب الرضاـ في الدفخ، ج3214ـ، رقع الحجيث:  1994

  .(207، ص1ج السعاني،
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أك  "عمى أحج الجدئضغ" :غئضيصمق عمى ش (2)أف لفع السخكب عْ مَ عْ : أؼ الحؼ ركب مع غضخه إِ قػلو

 "أف زيج: "مثبًل  "ضخب زيج"في  :خخ كسا يقاؿإلى األجداء اآلخخ أك األجداء اآلبالشطخ  "األجداء"

مخكب مغ  "ضخب زيج" :فيسا مخكباف كعمى السجسػع يقاؿ "ضخب إلى زيج"ك "إلى ضخب"مخكب 

كتقػؿ ليسا  "زكج اآلخخ"ىػ  (3)"الخفضغ"ألحج  :فيسا مخكب كىحا كسا يقاؿ مثبلً  "زيج"كمغ  "ضخب"

السعشى األكؿ كلضذ بسػضع ألف السخكب في اصصبلحيع في السجسػع  السرشفكمخاد  "زكج"معًا 

عخب مغ األسساء ال يكػف إال مخكبا مغ سأجدائو فضػىع أف الأشيخ مشو في كل كاحج مغ جدئضو أك 

 كنحػه. "كخسدة عذخ" فراعجاً  (4)[غضضئشَ ]

عغ حج السعخب مع أنو معخب فبل يكػف  "غبلـ زيج": كفضو أؼ فضو نطخ لخخكج زيج في مثل قػلو

 جامعًا.

 االسشادؼ أريج بالتخكضب أعّع مغ فْ يزًا نطخ لخخكج السبتجأ كالخبخ كإ: كفضو أيزًا أؼ فضو أقػلو

 ."غبلـ زيج" :كالحؼ مع عاممو كيشتقس بالغبلـ في قػلشا

                                                           

 لتكتسل معشى الجسمة ُأضضفة كمسة] أعخب[.   (1)
اْلسخكب: َما تألف مغ الجدئضغ َأك اأْلَْجَداء ضج اْلَبِدضط الَِّحؼ ِبَسْعشى َما اَل ُجْدء َلو. َكعشج الشَُّحاة ىَػ المَّْفع    (2)

اْلَسْػُضػع الَِّحؼ قرج ِبُجْدء ِمْشو الّجاَلَلة عمى ُجْدء َمْعَشاه، كىي خسدة: مخكب إسشادؼ، كقاـ زيج، كمخكب 
 تعجادؼ، كخسدة عذخ، كمخكب مدجي، كبعمبظ، كمخكب صػتي، كدضبػيو.)إضافي، كغبلـ زيج، كمخكب 

 (.210، ص1ج التعخيفات،؛ الجخجاني، 168، ص3، جالعمساء = جامع العمـػ دستػرأحسج نكخؼ،  
كل اثشضغ ال يدتغشي أحجىسا عغ صاحبو، فكل كاحج مشيسا زكج اآلخخ، نحػ الخفضغ كالشعمضغ.)اليخكؼ,    (3)

 (.877, ص2إسفار الفرضح, ج
 في األصل)شئضغ(.   (4)
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 (1)كالجشذ بشاء عمى أنو في السذيػر يدتعسل في الحقائق وجعم [176: كىػ كالجشذ]ب/قػلو

 السػجػد.

 (2)ػجوب لقػلو: كخخج بو ما لضذ بسخكب إنسا صح االحتخاز بالجشذ لكػنو أخز مغ الفر

لضذ أصميسا كىػ السرجر كفعل  فؤلف الساضي ك األمخ :كقػلو: كلضذ معشاه إلخ أما األّكؿ

يفيع مغ أنو معخب بحدب العارض كلضذ فؤلنو  : الثاني السزارع مبشضًا كالحخؼ ال أصل لو كأّما

 :كضعو كأّما الثالث في أصل (3)اً كحلظ كفضو أنو يسكغ أف يقجر مزاؼ مححكؼ فضكػف معشاه مبشض

كانت مزارعة إذ أصل جسضع األفعاؿ البشاء عمى ما  يجخل فضو جسضع األفعاؿ البشاء كإف فؤلنو

فضخد عمضو اسع الفاعل كاسع السفعػؿ كالسرجر كجسضع باب ماال يشرخؼ  (4)ذىب إلضو البرخية

السحكػرات مغ السعاني : مغ ذلظ إلى قػلو: في ذلظ إلى أنو مبشي األصل كفي قػلوكاإلشارة في 

 .(5)الثبلثة

 .(6)مبشي األصل : ىػ مخكب غضخ مشاسبقػلو: إذا الذيء ال يذبو إلخ تعمضل لقػلو

                                                           

 في األصل)الحقايق( بتديضل اليسدة.    (1)
 في األصل)يػجو(.   (2)
 في األصل )مبشي(   (3)
الحجكد في ؛ شياب الجيغ األنجلدي،  427، ص2، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ، )األنبارؼ  (4)

 (.431، ص1، ج عمع الشحػ
 الَِّتي يْحَتاج ِإَلْضيا اْلَكبَلـ َثبَلَثة، َكَذِلَظ َأف مغ اْلَكبَلـ َما يكػف َخبخا كيخبخ َعشو، َفدسىاْلسَعاِني  (5) 

 .َكمغ اْلَكبَلـ َما اَل يكػف َخبخا َكاَل يخبخ َعشو، َفدسى الشحػيػف ىَحا الشَّْػع فعبل.الشحػيػف ىَحا الشَّْػع اْسسا 
اَل يخبخ َعشو، َفدسى الشحػيػف ىَحا الشَّْػع حخفا.) دمحم بغ عبج هللا، ابغ الػراؽ )ت: َكمغ اْلَكبَلـ َما اَل يكػف َخبخا كَ 

، 1الدعػدية، ط -الخياض  -، السحقق: محسػد جاسع دمحم الجركير، مكتبة الخشج عمل الشحػىػ،(، 381
  (32،ص2، جالخرائزابغ جشي،  ؛137، ص1ـ، ج1999ىػ ؛  1420

: َأؼ السبشى الَِّحؼ ىَػ اأَلْصل ِفي اْلبشاء َأؼ اَل يكػف ِبَشاُؤه بسذابية َأمخ آخخ كمشاسبتو فاإلضافة مْبشى اأَلْصل (6)
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 :[االسع السخكب]

يعشي أف التعخيف السحكػر إنسا ىػ لمسعخب مغ االسساء ال لسصمق  :السخاد االسع السخكب: ألف قػلو

 قضج االسع.بالسعخب فخخج مبشي األصل 

األكلى أف يقػؿ بجؿ داللة فحػػ ألف السفيػـ مغ المفع إذا كاف مػافقا  خارج داللةً  وكألنّ : قػلو

الحج السحكػر عمى خخكج السذابية بسشع األصل  يعشي لسا دؿّ  (1)لمسشصػؽ يدسى فحػػ الخصاب

 بدبب السذابية دؿ عمى خخكج مبشي األصل بالصخيق األكلى.

 "التثشضة"كمثل  "السزاؼ"أؼ ك "السثلِ "ك "غضخِ " :: أك معارض ذلظ في مثل إلضافة فيقػلو

 .(2)"السجسػع"ك "السثشى"في  "الجسع"ك

                                                           

ـ  -َبَضاِنضَّة َكىَػ َثبَلَثة اْلِفْعل اْلَساِضي  ِزـ كمبشى اأَلْصل ُعُسػـ  -كالحخؼ  -َكاأْلَمخ ِبَغْضخ البلَّ َكَبضغ السبشى البلَّ
دستػر العمساء = جامع ؛ أحسج نكخؼ، 512، ص2، جأمالي ابغ الحاجب. ) ابغ الحاجب، كخرػص ُمصمًقا

 ،   (.1432، ص2جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات، ؛ التيانػؼ، 140، ص3جالعمـػ
فالسشع مغ ضخبيسا يعقل ِعْشج  : َما يعقل ِعْشج اْلخصاب اَل ِبَمْفِطو َكَقْػِلو َتَعاَلى َفبَل تقل َليسا ُأؼٍّ فحػى اْلخصاب (1) 

َذِلظ، فحػػ الخصاب عشج االصػلضضغ: أف يكػف السدكػت عشو مػافقا لمسشصػؽ في الحكع )أبػ ىبلؿ الحدغ 
ػ، حققو كعمق عمضو: دمحم إبخاىضع سمضع، دار العمع ، الفخكؽ المغػيةق(395بغ ميخاف العدكخؼ )ت: نحػ 
معجع لغة  ؛ دمحم ركاس قمعجي ؛ حامج صادؽ قشضبي،61، ص1ج مرخ، –كالثقافة لمشذخ كالتػزيع، القاىخة 

 (.340، صالفقياء
أف السزاؼ عمى غضخ متسكغ، ال يجػز بشاؤه دكف أف يكػف ذا إبياـ يفتقخ بدببو إلى اإلضافة لتتكسل داللتو  (2) 

عخب تقجيًخا. يغتفخ بيا كػ"غضخ" ك "مثل"، كالسزاؼ إلى ياء الستكمع ال يذتخط في خفاء إعخابو ذلظ فعمع أنو م
في اإلضافة المفطضة كجػد األلف كالبلـ في السزاؼ بذخط كجػدىسا في السزاؼ إلضو، أك كػف السزاؼ 
مثشى أك مجسػعا عمى حج السثشى ، إذا لع يكغ السزاؼ مثشى أك مجسػعا عمى حج السثشى لع يزف مقخكنا 

 ؛(268، ص5،ج76، ص1ج الكافية الذافية،شخح ابغ مالظ، بالبلـ إلى عار مشيا إال عمى محىب الفخاء.)
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 ال "مصمق الفعل"إنسا يشاسب  "غضخ السشرخؼ": كفضو أؼ كفي بعس ما ذكخ نطخ ألف قػلو

أك مغ لػ  "البلـ"ب آخخ بشي األصل كأيزًا إنسا يشاسلضذ بس "مصمق الفعل"ك "األمخ"ك "الساضي"

 ."فمضدت" "كلضدت"ضغ كانتا مخادت

عمى اعخابيا بعجـ مشاسبتيا فمػ استجؿ عمى عجـ مشاسبتيا  إلخ ذلظ ألنو استجؿ : كلػ استجؿقػلو

 .(1)بإعخابيا لـد الجكر

: ك أيزًا السشاسبة إلخ أؼ أيزًا فضسا ذكخ نطخ مغ كجو آخخ حضث ال يرح جػابًا عسا يخد قػلو

عغ  ال يخخجيسا (2)تضغضّ شاسبة مجيػلة كإرادة القػة مشيا لكػف القػة كالزعف ندبعمى الساتغ ألف الس

 الجيالة.

: أؼ خاصة فضو أف السخاد السعخب مغ االسساء فبل يكػف اختبلؼ اآلخخ الختبلؼ العػامل قػلو

 سل كبلـ الساتغ عمى االستخجاـ تأمل.جػده في السزارع أيزًا لكغ يسكغ حخاصة لػ 

 ."السطخكفضة"ك "الطخفضة": لمسبلبدة أؼ مبلبدة قػلو

 . "حبمى"ك "غبلمى" :بيا لضجخل اختبلؼ آخخ مثل قّضج: بالقػة قػلو

 مثبًل. "زيج": أؼ صفة آخخه يعشي يجب تقجيخ السزاؼ لعجـ اختبلؼ حخؼ الجاؿ مغ آخخ قػلو

حجه  أحكاـ السعخب كلػازمو جعمو القػـ مغ السرشفعمع أف ىحا الحؼ جعمو : كال دكر إلخ ا قػلو

كىػ الحق يمـد مغ الجكر ألف  :السرشفقاؿ ما يختمف آخخه باختبلؼ العػامل (1)السعخب  :فقالػا

                                                           

د ك ر، داَر/ داَر بػ/ داَر عمى َيُجكر، ُدْر، َدْكًرا كَدَكراًنا، فيػ دائخ، كالسفعػؿ مجكر، مرجر صشاعّي مغ َدْكَرة:  (1) 
معجع المغة العخبية ؛ د. أحسج مختار 58، ص8،جكتاب العيغدكراف الّذيء كتكخاره بانتطاـ، )الفخاىضجؼ، 

 (.785،ص781، ص1، جخةالسعاص
 صح )ندبضضغ( مع العمع في الذخح أيزا)ندبتضغ(. يقاؿ األ   (2)
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السقرػد لضذ مصمق اختبلؼ األخخ بل االختبلؼ الحؼ يحرل لغة كمعمػـ أف معخفة مثل ىحا 

ختبلؼ كاف معخفة السعخب متػقفة ب باإلاًل فإف حج السعخ االختبلؼ مػقػفة عمى معخفة السعخب أكّ 

لمكبلـ ف قرج تعخيف حقضقة السعخب يتسضد عشج السثشى كرًا لكغ ىحا إعمى معخفة االختبلؼ فضكػف دَ 

ل حقضقتو حق مغ اختبلؼ اآلخخ أّما أف عخؼ االختبلؼ الرحضح ألنيا مغ معخفة قعفضعصضو بعج ت

كغضخه جاز تعخيفو السعخب  "أف"ك "كأف" وب السعخب بل بحرػؿ االختبلؼ في كبلـ صحضح مػثػؽ 

 كال دكر إلخ. قػلوبو لعجـ تػقف معخفتو إذف عمى معخفة السعخب كإلى ىحا إشارة الذارح ب

 فضسا يختمف آخخه لفطًا في االستعساؿ. "كديج": قػلو

فضسا ال يختمف آخخه لفطًا في االستعساؿ بل تقجيخًا كلكغ  "كجخجي": أك باالستجالؿ بالػاحج قػلو

 يختمف آخخ كاحجه لفطًا فضو الستمداـ إعخاب الػاحج إعخاب الجسع.

الختبلؼ آخخه لفطا الختبلؼ  (2)مضاتمّخ فإنو يدتجؿ بإعخاب حبأك بالجسع في عكذ ما  :قػلو

 .(1)]مفخده[ (4)"حبمى"عمى إعخاب  (3)العػامل

                                                           

االسع السعخب ما اختمف آخخه باختبلؼ العػامل, لفًطا أك محبّلً, بحخكٍة أك حخٍؼ. فاختبلفو لفًطا بحخكة في كلِّ  (1)
يت الخجل", ك"مخرت بالخجل".)ابغ ما كاف حخؼ إعخابو صحضًحا أك جارًيا مجخاه, كقػلظ: "جاء الخجُل", ك"رأ

 (.150, ص1, جشخح السفرل لمدمخذخي يعضر, 
 في األصل)جمضات(.   (2)

العػامل: جسع عامل، كىػ ما أكجب كػف آخخ الكمسة عمى كجو مخرػص، مغ رفع أك نرب أك خفس   (3)  
، كالعػامل: أكثخ مغ مائة عامل، كاْلَعاِمل: عشج الشَُّحاة َما ِبو يتقـػ اْلَسْعشى اْلُسْقَتِزي لئلعخاب َكىَػ عمى  أك جـد

ىػ(, حاشضة 1392ع العاصسي الحشبمي الشججؼ )ت: َنْػَعْضِغ ؛ َلْفِطي ؛ كمعشػؼ.)عبج الخحسغ بغ دمحم بغ قاس
 (.213، ص2، جدستػر العمساء = جامع العمـػ؛ أحسج نكخؼ، 22, ص1اآلجخكمضة, د.ط, د.ت, ج

كإذا جسعت باأللف كالتاء ما كاف في آخخه ألف تأنضث مقرػرة، فإنظ تقمب ألف التأنضث ياء فتقػؿ في   (4)   
؛ مجج الجيغ 144, ص4, جكفي جسدػ جسديات.)الدضخافي, شخح كتاب سضبػيوحبمى حبمضات كفي حبارػ حباريات، 

البجيع في ق(,  606أبػ الدعادات السبارؾ بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم ابغ عبج الكخيع الذضباني الجدرؼ ابغ األثضخ )ت: 
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 .(2)ختبلؼ العػاملاإلى اختبلؼ اآلخخ إلى العػامل أؼ  أؼ إضافة : كإضافتوقػلو

 [.176]أ/اختبلؼ اآلخخ عمى اختبلؼ العػامل كجػدًا كعجماً  (3): لمسجارتو أؼ لجكرافقػلو

إلى العامل مع كجػد  "حافالمّ "ك "ىحاف"إلخ أؼ عجـ إضافة اختبلؼ  "ىحاف"عجميا في  ك :قػلو

مبشضتاف فضمـد (4) "الحيغ"ك "ىؤآلء"كجسعيسا نحػ  "الحؼ"ك "ىحا"حجىسا كىػ االجكراف فضيسا ألف ك 

 .(5)بشاؤىسا أيزًا لمسبلزمة

إآل لع يكغ  ك "المحاف"ك "ىحاف" : عمى البشاء أؼ لضذ انتفاء اإلضافة السحكػرة مبشضًا عمى بشاءِ قػلو

 مة لئلعخاب. السجارية عآل

                                                           

, السسمكة العخبضة الدعػدية -مكة السكخمة جامعة أـ القخػ، , تحقضق كدراسة: د. فتحي أحسج عمي الجيغ ,عمع العخبية
 (.104, ص2ىػ,ج 1420، 1ط

 في األصل )مفخدة(.   (1)
 قػلو: كإضافتو أؼ إضافة اإلختبلؼ إلى العػامل أؼ إلختبلؼ العػامل.   (2)
ْيء الَّ    (3) ْيء عمى الذَّ َكَراُف: َأف يحجث الحكع بحجكثو كيشعجـ ِبَعَجِمو. كقضل: تَخّتب الذَّ ِحؼ َلو صمػحضة اْلعمضة الجَّ

 الحجكد؛ زكخيا األنرارؼ، 68، ص1، جمعجع مقاليج العمـػ في الحجكد كالخسـػكجػدا َكعجـ. )الدضػشي، 
 (.82، ص1، جاألنيقة كالتعخيفات الجقيقة

اإلسُع السػصػُؿ ما َيجؿُّ عمى ُمَعضٍغ بػاسصة جسمة ُتحكخ بعجه. كُتدّسى ىحه الجسمُة )ِصمَة  األسساء السػصػلة:   (4)
السػصػؿ، كاألسساُء السػصػلُة قدساف خاصة كمذتخكة. األسساُء السػصػلُة الخاصُة، ىي التي ُتفَخُد كُتثشَّى 

ْد السحكخ، )كالمَّحاف كالّمَحيِغ( لمسثشى السحكخ، ك كُتجَسُع كُتحكُِّخ كُتؤنَُّث، حدَب مقتزي الكبلـ.كىي )الحؼ( لمسفخ 
)اّلحيَغ( لمجسع السحكخ العاقل، ك )التي( لمسفخدة السؤنثة،  ك )الّمتاِف كالّمَتضِغ( لمسثّشى السؤنَّث، ك )البّلتي 

؛ 188، ص1ج المسع في العخبية،ابغ جشي،   كالّمػاتي كاّلبلئي( ؛ بإثبات الضاِء كححِفيا ؛ لمجسع السؤنث.)
 (.130، ص1ج جامع الجركس العخبية،الغبليضشى، 

لغة: امتشاع انفكاؾ شيء عغ شيء. كالمدـك كالتبلـز بسعشاه كاصصبلحا: كػف الحكع مقتزضا لحكع  السبلزمة:   (5)
آخخ عمى معشى أف الحكع بحضث لػ كقع يقتزي كقػع حكع آخخ اقتزاء ضخكريا، كالجخاف لمشار في الشيار 

كد األنيقة كالتعخيفات الحج؛ زكخيا األنرارؼ، 229، ص1، ج التعخيفات،كالشار لمجخاف في المضل)الجخجاني، 
 (.315، ص1ج الجقيقة،
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آخخ "غبلمي" الحاصل بالضاء ال (2)بالضاء فإف كدخ  "غبلمي": كاحتخز بو عغ اختبلؼ آخخ (1) ....

 .يدسى إعخابًا لعجـ كػنو بالعامل

ما ىػ أف السخاد ضج االسع عمى اختبلؼ آخخ مغ إلخ نطخ لخخكجو بق كعغ قػلو: كفضو أؼ كفي قػلو

 ء.السعخب مغ االسسآ

ضغ االختبلؼ بالقػة دكف ضعأف السخاد باالختبلؼ في السػ  اد صبلحضة إلخ حاصمو: قضل السخ قػلو

 الفعل.

: كيحسل عمى كػف الخاصة إلخ أؼ يحسل ىحه الخاصة لمسعخب التي ىي اختبلؼ آخخه قػلو

أس ببالفعل لئلنداف فبل  "الزاحظ" :الختبلؼ العػامل عمى الخاصة السفارقة الغضخ البلزمة مثل

 إذا كقع في األكؿ. "جاءني زيج"بانفكاكيا عغ زيج في 

ختبلؼ أؼ االختبلؼ الحؼ كقع بو الشقس كىػ اختبلؼ العػامل عمى أف يكػف الد با: أك يخاقػلو

ـ عػضًا عغ السزاؼ إلضو كيكػف فضكػف البّل  كجػد العػامل االختبلؼ :(3)لمعيج الػجػدؼّ  البلـ

 تقجيخ الكبلـ حضشئح كحكسو أف يختمف آخخه لػجػد العػامل.

                                                           

 فخاغ قجر كمسة)قػلو(.   (1)
اختمفػا في ىحه الكدخة، فحىب قـػ إلى أنيا حخكُة بشاء، كلضدت إعخاًبا؛ ألنيا لع تحُجث بعامل، كإّنسا حجكُثيا  (2)

ؾ تقػؿ: "جاء غبلمي"، عغ عمِة، كىػ كقػُع ياِء الشفذ بعجىا، كلحلظ ال تختِمف باختبلِؼ العػامل. أال تخا
ك"رأيت غبلمي" ك"مخرت بغبلمي"، فتختمف العػامُل في أّكلو، كال تختمف حخكُة حخِؼ اإلعخاب، بل يمـد 

كانت بشاًء، فيي عارضٌة في االسع، لػقػِع الضاء بعجىا.  إاّل أف ىحه الكدخة، كإف.الكدَخ البّتَة مع إمكاِف تحُخكو
 (206، ص2؛ ابغ يعر،  شخح السفرل لمدمخذخؼ، ج 358،ص2، جالخرائز )ابغ جشي،

مب َأك اْلَعَجـ ُجْدءا مغ َمْفيػمو َسَػاء  :الػجػدي   (3)  عمى َمْعشضضغ: َأحجىَسا: اْلَسْػُجػد ؛ َكَثاِنضيَسا: َما اَل يكػف الدَّ
 دستػر العمساء =أحسج نكخؼ،  َكاَف َمْػُجػدا ِفي اْلَخاِرج َأك اَل؛ فالػجػد ِبيَحا اْلَسْعشى أَعع ِمْشو ِباْلَسْعَشى األكؿ.)

 (.310، ص3، ججامع العمـػ
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. : لمسبلزمة أؼ الستمداـقػلو  االختبلؼ الػجػد فضكػف مغ باب ذكخ السمدكـ كإرادة اّلبلـز

 ]السذاكمة[:

كىػ ذكخ الذيء بمفع غضخه لػقػعو في صحبتو فعبخ عغ كجػد العػامل  :(1)كالسذاكمة :قػلو

 باختبلفيا لػقػعيا صحبتو اختبلؼ اآلخخ.

لفطًا أك تقجيخًا صفة مفعػؿ مصمق مححكؼ أؼ اختبلفًا  قػلو: أؼ اختبلفًا ممفػضًا إلخ فضكػف قػلو

 ممفػضًا أك مقجرًا.

 .: كالجسمة أؼ جسمة سػاء كانت العػامل ممفػضة أك مقجرة مغ باب التحيضلقػلو

تعقضب جسمة بجسمة يذسل عمى معشاىا لمتأكضج كال يخفى أف السشفرل مذتسل عمى الجسل  :التحيضل 

 كإف ذكخه بعجه يفضج التػكضج.

 البشاء.ضّج  : فكحا اإلعخاب أؼ كاف حقو أف يكػف بالحخكات ألنفديا ألنوقػلو

 (2)كإنسا يعزجه شف: قاؿ السرقػلولسَّا  كاف ك جػاب الساإلعخاب خبخ كاف في  يعزج أفّ  :قػلو

 ذلظ ألف األنػاع السحكػرة ال يتحقق في االختبلؼ.

                                                           

 مػسػعة كذاؼ اصصبلحات،؛ التياكني، 189،ص3، جدستػر العمساء = جامع العمـػأحسج نكخؼ،  انطخ: )(1) 
 (.،1445، ص2ج
ْنَداف ِإنََّسا يقػػ بَعُزِجه، فدسضت اْلُقػَّة ِبو. َكِفي التَّْشِديل: )َسَشُذجُّ َعُزَجؾ بأِخضَظ( .  الَعُزج:   (2) اْلُقػَّة، أِلَف اإْلِ

َجه كالَعُزج: اْلسِعضغ. عمى اْلسثل بالَعُزج مغ اأْلَْعَزاء. َكِفي التَّْشِديل: )َكَما ُكْشُت ُمتَِّخَح الُسِزمِّضَغ َعُزجًا( كَعَز 
شسذ ؛ الحسضخػ، 390، ص1السحكع كالسحضط األعطع، جابغ سضجه،  ْعُزُجه َعْزجًا، كعاَضَجه: أََعاَنو.)يَ 

 (.3339، ص6، جالعمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ
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: فبل يخد العامل أؼ حضغ أريج بيا الحخكة أك الحخؼ ال يخد العامل كالسقتزى لؤلعخاب قػلو

عسـػ كاإلسشاد ألنيا لضدت بحخكة كال حخؼ مػجب الختبلؼ آخخ السعخب ىػ جػاب عّسا يقتزضو 

 نيا المع أ ما الذاممة لمعامل كالسقتزى كاإلسشاد فإنيا أشضاء يختمف آخخ السعخب بيا (1)لفطو

 ندسي إعخابًا.

 : أؼ صفة يعشي عمى ححؼ السزاؼ. قػلو

ؿ يكػف آخخه لبلسع أك السعخب كعمى األكّ  قػلو: آخخ االسع أك السعخب يعشي الزسضخ في قػلو

 ء ال مصمق اإلعخاب كسا عمى الثاني.السحجكد إعخاب االسسآ

سعاني أيزًا سبب بعضج : ألنو سبب بعضج أؼ بػاسصتضغ بػاسصة السعاني السقتزضة كاإلعخاب كالقػلو

 بػاسصة كاحجة.

  مع الثانضة.االختبلؼ إالّ  ((2)) بعج األكلى ككحلظ : ألف الثانضة ال تػجب االختبلؼ إالّ قػلو

 يكػف سببًا قخيبًا تأمل. حضشئح أف األعخاب : كيسكغ أف يقاؿ إلخ حاصموقػلو

 االختبلؼ مغ الدكػف إلى الحخكة.ذلظ لع يكغ أؼ : ك قػلو

 ة. ضلع يكغ في حاؿ الذباب بل في حاؿ الصفػل (4)إلخ فإف اإلرضاع(3)أرضعت  :يقاؿ : كساقػلو

                                                           

 لفطت   (1)
 الكتابة مسحضة قجر كمستضغ. (2)

  (.12، ص1)كسا يقاؿ: أرضعت ىحه السخأة ىحا الذاب(. )اليشجؼ عمى الكافضة ، ج   (3)
َضاَعةُ    (4) ابغ  ِباْلَفْتِح َكاْلَكْدِخ: ااِلْسُع ِمَغ اإِلْرضاع: أرضعت السخأة كلَجىا، كامخأة مخضع: ليا كلج تخضعو.) :الخَّ

، 4، جشسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ؛ الحسضخؼ، 126، ص8ج لداف العخب، مشطػر،
 (2526ص
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 .(1)ة: كقج خخج بيا أؼ بالعمة الغائضقػلو

 ."غبلمي" :: لكشيا أؼ حخكة نحػقػلو

و نِّ لتقجيخ ما اختمف آخخه بو مغ حضث إمعتبخة في الحج كايعشي قضج الحضثضة  (2): باعتبار الحضثضةقػلو

 نطخ. كفضو لضختمف آخخهجئ بو 

 ."غبلمي يا" :: فإنيا أؼ حخكة نحػقػلو

 (3)عمى كػف فعل االعتػار قػلوبيا الحخكة  يختمف "غبلمي يا": مغ حضث إنيا أؼ حخكة قػلو

 متعجيًا.

إلخ في بأف بشاء عمى أف مغ حقيا أف  الخكاية ثبت : متجاكلة بفتح الػاك ال متجاكلة بكدخىا كإفقػلو

 [ ىػ الكدخ ال غضخ.177لطيػر أف السعشى عمى الفتح كإاّل فالسذيػر في الخكاية]ب/ال يثبت 

متعمق بو فضكػف السعتػر في  كعمضو انا مفعػلويّ خبخ يكػف كمطيٌخ فاعل معتػرًا كإ (4): معتػراً قػلو

 ة دكنيا.يا كسا أف الػاضع فضيا صاحب العذضّ دكنَ ي خ السعانالحقضقة مطي

                                                           

عبارة عغ معشى يحل بالسحل فضتغضخ بو حاؿ السحل ببل اختضار، كمشو يدسى السخض عمة؛ ألنو  لغًة: العمة:   (1)
الِعمَُّة  حكع بو معو، كعبارة عسا يجب ال كشخيعًة:بحمػلو يتغضخ حاؿ الذخز مغ القػة إلى الزعف، 

ْيء. )الجخجاني، الَغاِئيةُ  معجع مقاليج العمـػ في ؛ الدضػشي، 154، ص1ج التعخيفات،: َما يكػف أَلجميا الذَّ
،  (.73، ص1ج الحجكد كالخسـػ

ْشبَلؽ َأْيزا. َكِإذا  اْلَحْيِثيَّة:   (2) ْشبَلؽ َكَأنو اَل قضج ىَشاَؾ َحتَّى َعغ قضج اإْلِ ِإذا َكاَنت عضغ السحضث َكاَف َمْعَشاىا اإْلِ
َكاَنت غضخ السحضث فسعشاىا َأنو َمْحُكـػ َعَمْضو ِبالّشطِخ ِإَلى َذِلظ اْلَغْضخ َكقصع الّشطخ َعغ غضخ َذِلظ اْلَغْضخ.) أحسج 

،دستػر العمسانكخؼ،   (.47، ص2ج ء = جامع العمـػ
،الحسضخؼ،  : اعتػر القػـُ الذيَء: إذا تجاكلػه.)راالعتػا   (3) ، 7ج شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ

 (.4840ص
أؼ عمى ذلظ السعخب أك االسع يقاؿ اعتػركا الذيء كتعاكركه أؼ تجاكلػه كعمى ىحا تكػف  السعتػرة عميو:   (4)
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متػسط كىػ الفاعمضة أك السفعػلضة أك اإلضافة كفضو أف نػعضتيا حاصمة  : داؿ عمى نػع أؼقػلو

 باعتبار أنفديا مغ غضخ اعتبار السجلػالت فبل حاجة إلى التصػيل تأمل.

 : كإاّل لـد االشتخاؾ عمى تقجيخ الشقراف عغ الثبلثة.قػلو

 : أك التخادؼ عمى تقجيخ الديادة عمى الثبلثة.قػلو

  كتأثضخًا فإف الخفع أثقل مغ الشرب كالجخ كالفاعل مؤثخ.: في القػة أؼ ثقبلً قػلو

فضو نطخ فاألكلى أف يقػؿ أؼ الخفع في األصل عبلمة  (2)أك حكساً  (1): أؼ كػنو فاعبًل حقضقةقػلو

 كػنو فاعبًل كيجخل غضخه تذبضيًا بو.

الستعمقات خارجة عغ : كػنو جدًء ثانضًا مغ الجسمة بشاًء عمى أف األصل ذلظ أك عمى كػف قػلو

 الجسمة أك عمى إرادة غضخ األّكؿ مشو كفضو.

 . مثبلً  (3): ثبلثضة كمضتقػلو

                                                           

ثبت الخكاية بكدخ الػاك يحسل عمى  السعتػرة عمى صضغة اسع السفعػؿ ألف السعاني متجاكلة ال متجاكلة كإف
شخح اليشجي تػرة مطيخىا إياىا عمضو.)السجاز العقمي نحػ: ))عضذة راضضة(( فضكػف السعشى عمى السعاني السع

 (.12، ص1، جعمى الكافية
َما ُأِقخَّ ِفي االْستْعساِؿ عمى أْصِل  َما كضع مغ الَقْػؿ َمْػِضعو ِفي أصل المَُّغة حدشا َأك قبضحا. كقضل: اْلَحِقضَقة:   (1)

، 2، جالسحكع كالسحيط األعطعابغ سضجه،  ؛33، ص1ج الفخكؽ المغػية،أبػ ىبلؿ العدكخؼ ، كْضعو )
 (. 474ص

 السحكع كالسحيط األعطع،ابغ سضجه،  الُحْكُع، اْلَقَزاء. َكجسعو أحكاـٌ، َكقج َحَكَع َعَمْضو ِباأْلَمخ َيحُكُع ُحكسًا.)   (2)
 (.78، ص1، جمختار الرحاحالخازؼ،  ؛49، ص3ج

" ك"أفَّ    (3) "، كحّقو أف يكػف مػقػؼ اآلخخ، إالَّ أنو ُحّخؾ اللتقاء الداكشضغ، كُفتح شمًبا "َلْضَت" ثبلثيُّ البشاء، مثُل "إفَّ
لمخّفة، كأّنيع استثقمػا الكدخة بعج الضاء، كسا فعمػا ذلظ في "أْيَغ" ك"َكضَف". كمعشاىا: أَتَسشَّى. كتعسل عسَل 

، شخح السفرل لمدمخذخي ، ابغ يعر أخػاتيا مغ نرب االسع كرفع الخبخ، نحَػ قػلظ: "لضت زيًجا قائٌع".)
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: بخبلؼ ما ذكخنا كىػ كػنو جدًء ثانضًا مػصػفًا بالػقػع بعج كمسة ثبلثضة أك رباعضة مقتزضة قػلو

 لبلسساء فإف كػنو مدشجًا بو بعج دخػؿ إحجػ الحخكؼ متقػـ بيا عمى ما ال يخفى.

لحرػلو  "ال"ك "ما"بإنيا إلخ فإف كػنو مدشجًا إلضو لع يتقػـ  (1)"ال"ك "ما": ككحا القػؿ في اسع لوقػ 

 متقجـ بيسا.  الجسمة قبل دخػليسا لكغ كػنو مدشجًا إلضو مػصػفًا بالػقػع بعج فإف مقتزى

أما الزعف في الشرب فمخفتو كأما في السفعػؿ الزعف : لتشاسب الشرب كالسفعػؿ في قػلو

 فمكػنو مؤثخًا فضو.

أيزًا نطخ فكاف األكلى لو أيزًا أف يقػؿ أؼ الشرب في  وفض : أؼ كػنو ال حقضقة أك حكساً قػلو

 غضخه تذبضيًا بو. يجخل كػنو مفعػاًل ك األصل عمعُ 

ككحا في خبخىسا  "ال"ك "إف"إلخ إف قضل تعارضت السذابيتاف في اسع  (2)"ال"ك "إف": كفي اسع قػلو

ية الفاعل فسا الػجو في تخجضح مذابية السفعػؿ في األكؿ كالثالث كتخجضح مذاب "ال"ك "ما"أك خبخ 

كىػ  :يفي العسل كليا عسبلف أصم "إالّ "عا عمى خّ فَ  (3)"أخػاتيا"ك "إف"في الثاني أجضب بأنو لّسا كاف 

مذابية  "كأخػاتيا "إف"اسع "كىػ عكذ ذلظ راعػا في  :عيخ تقجيع السخفػع عمى السشرػب كف

                                                           

 (.568، ص4ج
 (.539، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،الدمخذخؼ،  اسع ما كال السذبيتضغ بمضذ.)   (1)
 (.213، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغانطخ: )األنبارؼ،    (2)
، َفيِحه اْلُحُخكؼ كميا تجخل عمى اْلُسْبَتَجأ : َكىي ِإف، َك، َأف، َك، َكأف، َك،َلِكغ، ك،لضت، ِإف َكَأَخَػاتيا    (3) َك، َلَعلَّ

َكاْلَخَبخ فتشرب اْلُسْبَتَجأ َكيرضخ اْسسيا كتخفع اْلَخَبخ َكيرضخ َخَبخىا َكاْسسيا مذبو بالسفعػؿ كخبخىا مذبو 
ـَ زيج َلِكغ جعفخًا َقاِئع"،  بالفاعل َتقػؿ: "ِإف زيجا قائٌع "َك"َبمغِشي َأف عسخا مشصمٌق"،  َك"َكأف َأَباؾ اأْلسج"، َك"مَ  ا َقا

عمل ؛ ابغ الػراؽ، 55، ص1ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،  ك"لضت َأَباؾ قادـ"، َك"َلَعلَّ َأَخاؾ َكاِقف".)
 (.190، ص1ج الشحػ،
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 "ال"مذابية الفاعل لضحرل ليا العسل الفخعي إشعارًا بفخعضتيا عشو فضو كحسل  ىاالسفعػؿ كفي أخبار 

 .(1)"ال"ك "ما"لكػنيا لمتحقضق كلجفع االلتباس ببل في  عمضيا

 بو كىػ ما يكػف عبلمة لكػف الذيء مزافًا إلضو بحدب السعشى. : كألنو لضذ لمجخ السعتجقػلو

 السخرػص أؼ حسل عمى إشبلقو.: إف أشمق الػجو قػلو

أؼ لـد أف يكػف "يا" في "يا زيج" عامبل في زيج ألنيا أكَجَبت   "غبلمى"ك  "يا زيج" :: كرد نحػقػلو

فإنيا أكجبت  كػف آخخه عمى كجو مخرػص مغ البشاء عمى الزع ككحا "الضاء" في "يا غبلمى"

 كػف آخخه عمى آخخ كجو مخرػص مغ كػنو مبشضًا عمى الكدخ.

اختبلؼ اآلخخ باختبلؼ "ب : عمى قػؿ مغ أخح العامل إلخ كىػ قػؿ مغ عّخؼ اإلعخابقػلو

 ."العػامل

 . (2)[مكمسةت أْك أخخ لدلض]إلخ كذلظ ألف السعاني السقتزضة إلعخاب  : يأباُه ذكخه أخخاقػلو

مدببة عغ كلضدت  ألف عاممو لضذ مػجبا لسقتزى إعخابو ألنو مذابيتو باالسع : كيخخج الفعلقػلو

 عاممو.

                                                           

" كأخػاتيا ال تخفع الخبخ، نحػ "إفَّ زيًجا قائع" كما أشبو ذلظ. كذىب ال   (1) برخيػف إلى ذىب الكػفضػف إلى أف "إفَّ
أنيا تخفع الخبخ, أما الكػفضػف فاحتجػا بأف قالػا: أجسعشا عمى أف األصل في ىحه األحخؼ أف ال تشرب 
االسع، كإنسا نربتو ألنيا أشبيت الفعل؛ فإذا كانت إنسا عسمت ألنيا أشبيت الفعل فيي َفْخٌع عمضو، كإذا كانت 

عف مغ األصل؛ فضشبغي أف ال يعسل في الخبخ، جخًيا فخًعا عمضو فيي أضعف مشو؛ ألف الفخع أبًجا يكػف أض
عمى القضاس في َحّط الفخكع عغ األصػؿ؛ ألنا لػ أعسمشاه َعَسَمو ألدَّػ ذلظ إلى التدػية بضشيسا، كذلظ ال 

، اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ)األنبارؼ،  يجػز؛ فػجب أف يكػف باقًضا عمى رفعو قبل دخػليا.)
 (.144، ص1ج

 في األصل)لضت آخخا الكمسة(.   (2)
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 ."الجخ"ك "الشرب"ك "الخفع"رادة كجو مخرػص يعشي بإ كأِجضب :قػلو

 : مسا اقتزاه السقتزى كىػ الفاعمضة كالسفعػلضة كاإلضافة فضكػف السقتزى سببًا قخيبًا لئلعخاب.قػلو

يقتزي مصمق اـ باالسع في االسع كفضو نطخ ألف الذبو الت : أك الذبو التاـ أؼ في الفعل كاألكؿقػلو

بأصل إاّل إذا ككػف مصمق اإلعخاب كجيًا مخرػصًا محل  (1)اإلعخاب دكف الخفع أك أحج أخػيو

 أريج بو اختبلؼ اآلخخ ال ما بو االختبلؼ.

: أؼ عامل فّدخ ما بو لضخخج الستكمع كاالسع السعخب نفدو ألف الستكمع كىػ السػجج ليحه قػلو

 ا أيزًا.السعاني كاالسع محّميا فيي يتػىع بيس

كالسقػـ لمسعاني  (4)لةآى عامبًل في الحقضقة بأف السدسّ  (3)شعارافضو  (2)باستعانتو : أكقػلو

 جعمػا اآللة كأنيا ىي السػججة لمسعاني كلعبلماتيا (5)[ ىػ الستكمع ألف الشحاة177كلعبلماتيا]أ/

 لكػنيا سببا فضيا.

                                                           

 الشرب كالجخ. (1)
 في األصل)أك باستعشانتو( )باستغشائتو(.   (2)
ْشَعار:   (3) عار: الَعبَلمة. كَقضَل: كمذاعخ الحّج ال يأتي إاّل مغ ىَحا ألنَّيا عبلماٌت َلو.) اإْلِ ْعبَلـ. كالذِّ اليخكؼ،  اإْلِ

،؛ الخػارزمي، 266، ص1تيحيب المغة، ج  (.31، ص1ج مفاتيح العمـػ
كل اْسع اشتق مغ فعل اْسسا لسا يدتعاف ِبو ِفي َذِلظ اْلِفْعل.كقضل: الػاسصة بضغ الفاعل كالسشفعل في  اآلَلة:   (4)

معجع مقاليج العمـػ في ؛ الدضػشي، 34، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،  كصػؿ أثخه إلضو، كالسشذار لمشجار.)
 (.91، ص1، جكالخسـػ الحجكد

مػسػعة التيانػؼ،  الشحاة : جسع ناح بسعشى الشحػؼ، ك صاحب ىحا العمع يدّسى نحػيا، كالشحػيػف جسع.)   (5)
 (.1684، ص2، جكذاؼ اصصبلحات
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الدبب السقتزى لمسعاني لئلعخاب ىػ نو لضذ لدبب ألف إ: كفضو أؼ كفضو نطخ إذ االسع قػلو

السقتزضة ىػ التخكضب الستزسغ لئلسشاد كأيزًا ال ندمع أنو سبب قخيب ألف الدبب القخيب  التخكضب

 ."السعاني السقتزضة" (1)[تخكضب]ىػ 

 أؼ كػنو مزافًا إلضو. "زيج": اإلضافة في قػلو

 : كىػ كػنو أؼ الفاعمضة كالتحكضخ باعتبار الخبخ.قػلو

 فضو أؼ في السبتجأ. :قػلو

 ."اإلضافة"أك  "السفعػلضة"ك "الفاعمضة": ما يقتزضو أؼ ما يقتزضو العػامل المفطضة مغ قػلو 

أؼ ال تحقق فضو العػامل المفطضة الفاعمضة قصعًا كجدمًا بل تحقق فضو ما  : ألؼ الفاعمضة ألبتةقػلو

 يقتزضو. 

لئلعخاب  السبتجأ ضاىخ لعجـ التخكضب السقتزى: فعجـ تحقضق أؼ كػنو مدشجًا إلضو فضو أؼ قػلو

 .حضشئح

ة أؼ اإلعخاب بالحخكات كذلظ ألف الحخكات أخف مغ الحخكؼ كلكػف الحخكؼ مػلج : ألصالتوقػلو

 إلخ تعمضل لمذيء بشفدو. : ألف ألصل ىػ اإلعخابقػلومغ إشباعيا فتكػف فخعًا عمضيا. 

 عغ األصل أؼ فضسا إعخابو بالحخكات. (2): كال مقتزى لمعجكؿقػلو

                                                           

 في األصل)التخكضب(.   (1)
بالزع مغ عجؿ عغ الصخيق: عاد أك رجع. كالعجؿ: عبارة عغ األمخ الستػسط بضغ شخفي اإلفخاط  العجكؿ:   (2)

الجخجاني،  كالتفخيط، كفي اصصبلح الشحػيضغ: خخكج االسع عغ صضغتو األصمضة إلى صضغة أخخػ.)
 (.307، ص معجع لغة الفقياء؛ دمحم ركاس قمعجي ؛ حامج صادؽ قشضبي، 152، ص1ج التعخيفات،
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 تفرح عغ مححكؼ أؼ تجؿ عمضو مفيػمًا مغ الكبلـ.  :ىي (1): الفاء فرضحةقػلو

يدتػفي شيء مغ السزاؼ  ال : فبل يخد كبل كاالسساء إلخ نعع لكغ يخد عمضو أنو يمدمو أفقػلو

السفخد مغ كل كجو بل ما يقابل ندمع أف لضذ السخاد بالسفخد ِإْف الحخكات الثبلث كألنو إلخ أؼ ك 

ال يمـد بالحكع عمى جشذ  ألنو (2)السثشى كالسجسػع كما في حكسيا فبل نقس أيزًا باالسساء الدتة

الحكع عمى كل فخد حق  (4)[إىساؿو عمى الجشذ دكف االستغخاؽ عمى ]الآلـ فض (3)حسلالسفخد ي

 .(5)"قػاعج كمضة"الفغ  كلكغ يخده كػنو مدائلنقضس باالسساء 

إلخ يعشي بعج تدمضع تشاكؿ السفخد السشرخؼ االسساء الدتة ككبل  (6)الدتة ككبلألف االسساء قػلو: ك 

 ـ فضو لبلستغخاؽ ال نقس بيا أيزًا ألنيا معخبة بالحخكات الثبلثة في بعس األحػاؿ كإفككػف البّل 

 لع تكغ كحلظ في كل حاؿ.

                                                           

ْخط اْلَسْحُحكؼ َفيَي تفرح َعغ َشخشيا َكتطيخ.)   (1) اِخَمة عمى َجَداء الذَّ أحسج نكخؼ،  اْلَفاء الفرضحة: ىَي اْلَفاء الجَّ
 ؛11، ص3، جدستػر العمساء = جامع العمـػ

تَّة َكىي   (2) ك كتشرب ِباأْللف كتجخ ِباْلَضاِء : َأبػه، َكَأُخػه، كحسػىا، كىشػه، كفػه، َكُذك َماؿ، َفتخفع ِباْلَػااأْلَْسَساء الدِّ
تَّة السعتمة السزافة َكىي: َأبػه َكَأُخػه كحسػىا كىشػه كفػه َكُذك َماؿ َفِإنَّيا تخفع ِباْلَػاك ِنَضابَ  ة كقضل: اأْلَْسَساء الدِّ

ي َأبػه "َك "َرَأْيت َأَباه َعغ الزسة كتشرب ِباأْللف ِنَضاَبة َعغ الفتحة كتجخ ِباْلَضاِء ِنَضاَبة َعغ الكدخة َتقػؿ: "َجاَءنِ 
شخح قصخ الشجى ؛ ابغ ىذاـ، 64، ص1، جأكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ"ك"مخرت ِبَأِبضو.) ابغ ىذاـ، 

 (.46، 45، ص1ج كبل الرجى،
 بحسل   (3)
 في األصل)اإلىساؿ(.   (4)
جو كمي، فإذا أريج أف يتمفع بكبلـ عخبي عمع الشحػ يبّضغ قػاعج كمضة متعمقة بكضفضة التمّفع بمفع العخب عمى ك    (5)

مخرػص عمى كجو صحضح احتضج إلى أحكاـ جدئضة تدتخخج مغ تمظ القػاعج كدائخ الفخكع مغ 
 (.25، ص1ج الشحػ الػافي:؛ عباس حدغ،  44، ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحاتأصػليا.)التيانػؼ، 

ِزَمِة ِلئْلَِضاَفِة َكاَل ُيَزاُؼ إالَّ إَلى ُمَثشِّى ُمْطيٍخ َأْك اْسٌع ُمْفَخُد المَّْفِع ُمَثشَّى اْلَسْعشَ ِكبَل:    (6) ى َكىَػ ِمْغ اأْلَْسَساِء البلَّ
ِعْشَج الشَّْحِػيضغ: َأف كبل تْكتب ِباأْللف ِإالَّ ِإذا أضضفت ِإَلى ُمْزسخ ِفي حالتي  ككبل، ككمتاُمْزَسٍخ )َكَتْأِنضُثو ِكْمَتا(.

ف كمتا تْكتب ِباْلَضاِء ِإالَّ َأف ُتَزاؼ الشرب كالجخ َكَقْػِلظ: َرَأْيت الخجَمْضغ كمضيَسا، كمخرت ِبالخجَمْضِغ كمضيَسا، َكأَ 
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إلى (1)  غضخ مزافة إلى غضخ ياء الستكمع مكبخة: كفضو أؼ كفضو نطخ ألف ىحه االسساء مزافة قػلو

السطيخ فبل يكػف مزافًا إلى  "كبل"مزافًا إلى السزسخ غضخ  "كبل"ككحا  (2)ياء الستكمع أك مرغخة

 فخاد.األمػجبا الشتساؿ  االستغخاؽ

غضخ  ؼ قضجبو السفخد احتخز بو أيزًا عغؿ الحؿ أؼ لفع السشرخؼ األكّ : ككحا في األكّ قػلو

 السشرخؼ مغ السفخدات.

: إاّل أنو أؼ ىحا القػؿ لسا كاف مسا يحتسل أف يتػىع فضو أف السقضج بالسشرخؼ كاحج مغ السفخد قػلو

 السشرخؼ مشيا عمى اآلخخ كذكخ جسضعا بمفطو. (3)[ُغمِّبَ ]كالجسع لكغ 

 : عجؿ عشو أؼ عغ االخترار الجاؿ عمضو حرخ.قػلو

عضغ عمى أف يكػف مرجرًا بسعشى اسع السفعػؿ كالعامل في الجار كالسجخكر مخفػ : أك حاؿ أؼ قػلو

 الزسضخ السدتكغ فضو. الحاؿ (4)كذك 

                                                           

، َكَقْػِلظ: َجاَءت اليشجاف كمتاىسا، َكِإنََّسا فخؽ َبضغ كبل ككمتا، أِلَف كمتا رَباِعضة، كمشيع ِإَلى ُمْزسخ ِفي َحاَلة الّخْفع
؛ الحخيخؼ، 195، ص10ج تيحيب المغة،اليخكؼ،  مغ َساَكػ َبضشيَسا، كأجخػ ِكَتاَبة كمتا مْجخػ ِكَتاَبة كبل.)

مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ: اإلنراؼ في األنبارؼ،  ؛254، ص1ج درة الغػاص في أكىاـ الخػاص،
ِزّػ )ت:  ؛366، ص2ج البرخييغ كالكػفييغ، ناصخ بغ عبج الدضج ، بخىاف الجيغ الخػارزمي الُسَصخِّ

 ؛(.416، ص1ج ،، دار الكتاب العخبي، د.ط، د.تالسغخبق(،  610
كىٌغ، كَفٌع، كُذْك َماٍؿ. رفعيا: ؛ مزافة إلى غضخ ياء الستكمع كىي: َأٌب، كَأٌخ، كَحٌع، األسساء الدتة السكبخة    (1)

الجخجاني  «.)َمَخْرُت ِبَأِبْضظَ »، ك «َرَأْيُت َأَباؾَ »، ك «َجاَء َأُبْػؾَ »بالػاك، كنربيا: باأللف، كجخىا: بالضاء، مثل: 
 (.15، ص1ج نحػ ميخ = مبادئ قػاعج المغة العخبية،مضخ شخيف، 

 (.108، ص1ج الشحػ الػافي:اس حدغ، أعخبت بالحخكات الثبلثة. )عب كانت مرغخةإف    (2)
 صل)غمضب(. في األ   (3)
 ]كذؼ[.   (4)
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 :كيعخب بالزسة رفعًا في الثالث :أك مخفػعًا في الثاني :: ىي كقت رفع العامل أؼ في األكؿقػلو

 :عمى أف يكػف الّجاؿ عمى الشػعضة جػىخ المفع أك يكػف بالزسة رفعو في الخابع

فيي ال يقع  (2)كقضل إذا أشمق الزع كالكدخ كالفتح في عبارات البرخية (1): فإنيا ألقاب البشاءقػلو

فل كمع القخيشة كزسة قاؼ قُ   ال بشائضة كانت كزسة حضث أك (3)غضخ إعخابضة إال عمى الحخكات

 عمى حخكات اإلعخاب أيزًا. تصمق

 : كالسخاد صضغة الجسع السؤنث الدالع فضكػف عمى ححؼ السزاؼ.قػلو

 : لكاف أشسل مغ جسع السؤنث الدالع مغ غضخ تأكيل كأما بعج التأكيل فباف.قػلو

 : كأضيخ لعجـ التجػز فضو.قػلو

ككحا  (4)"كقػارب"مشرخؼ  : عغ جسع السؤنث إلخ أؼ سػاء كاف مشرخفًا كسا ذكخ أك غضخقػلو

 .جسع السؤنث لسا مخّ  قػلولعجـ خخكجو ب (5)"رجاؿ"ك "داججاحتخز بو عغ نحػ: "م

                                                           

، 1جالحجكد في عمع الشحػ، األنجلدي، شياب الجيغ  أربعٌة: ضعّّ ككدٌخ كفتٌح كسكػٌف.) ألقاُب البشاءِ   (1) 
 (.99، ص1ج، حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ؛ الرباف، 451ص

 (.159،161، ص2جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ، أؼ مرصمحات البرخية. )األنبارؼ،    (2)
 ]الغضخ اإلعخابضة[.   (3)
ُفغ الَبْحخية الِكَبار َكالَجَشاِئب ليا ُتتََّخح ِلحػاِئجيع. كاحُجىا َقاِرٌب  الَقػاِرب:   (4) كىي ُسُفغ ِصغاٌر تكػف مع الدُّ

؛ دمحم بغ عسخ األصبياني السجيشي، أبػ مػسى 669، ص1ج لداف العخب،كجسعيا قػارُب )ابغ مشطػر، 
جامعة أـ القخػ،  ،بج الكخيع العدباكؼ : تحقضق: عالسجسػع السغيث في غخيبي القخآف كالحجيثىػ(، 581)ت: 

دار السجني  مخكد البحث العمسي كإحضاء التخاث اإلسبلمي، كمضة الذخيعة كالجراسات اإلسبلمضة ؛ مكة السكخمة،
، 2ـ، ج 1988ىػ ؛  1408لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ججة ؛ السسمكة العخبضة الدعػدية، الصبعة: األكلى، 

 (. 683ص
شخح السفرل ابغ يعر،  «.)َمَداِججٌ »، ك «ِرَجاؿٌ »ما يتغضخ فضو بشاء كاحجه، مثل:  :التكديخجسع    (5)

 (.14، ص1، جنحػ ميخ = مبادئ قػاعج المغة العخبيةالجخجاني مضخ شخيف،  ؛401، ص3ج لمدمخذخي،
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 تكػف بإعخاب إلخ فعمى ىحا يكػف.  (1)"السدية"قػلو: ك

 عمى ححؼ السزاؼ أؼ لئبل يمـد زيادة مدّيتو "مدية"قػلو: كلئبل يمـد 

إلخ عصف عمى ضخكرة بحدب السعشى أؼ ال مدية اختضارية لو  (2): كألف اإلعخاب بالحخكؼقػلو

 لزخكرتو كألف اإلعخاب بالحخكؼ إلخ. (3)يكػف إعخابو بالحخكات

 فضو أكاًل عغ الجسع ثع عغ غضخ السشرخؼ. : عمى تختضب االحتخاز إلخ فإنو احتخزقػلو

 أؼ غضخ الستعجد مقجـ عمى الستعجد. الستعجد شدلة: بسقػلو

 .الفزبلت[ كػنيسا إعخاب 178: السذاكمة أؼ السذابية كىي]ب/قػلو

 ]األسساء الدتة[:

جعل فضيا عبلمة لمسعاني الستشاكبة  "ىشػؾ"ك ،"حسػؾ"ك ،"أخػؾ"ك ،"أبػؾ" :: أربعة مشيا كىيقػلو

ُجعمتا الكمسة أك عضشيا  ببلـ فإعخابيسا (4)أعشي الخامذ كالدادسكالحخكات ككحا العضغ في الباقضغ 

 .(5)بجال عغ الحخكات كىحا ىػ الرحضح في إعخاب ىحه االسساء 

                                                           

؛ القدكيشي، 2492، ص6ج الرحاح،الفاربي،  الفزضمة. يقاؿ: لو عمضو َمِديٌَّة. كال ُيبشى مشو فعل.) الَسِديَُّة:    (1)
 (.209، ص1، جالراحبي في فقو المغة العخبية

الدضػشي،  كىي األلف كالػاك كالضاء كالشػف. فالسثشى يخفع باأللف كيشرب كيجخ بالضاء.)  اإلعخاب بالحخكؼ:   (2)
 (.22، ص1ج التصبيق الشحػي،؛ د. عبجه الخاجحي، 135، ص1ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،

: يكػف رفعو بالزسة كنربو بالفتحة كجخه بالكدخة، كاألصل في كل معخب أف يكػف إعخابو اإلعخاب بالحخكات   (3)
حاشية ؛ الرباف، 48، ص1ج األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ،شخح األشسػني،  بالحخكات أك الدكػف.)

 (.101، ص1ج الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،
 يقرج "فػ، "ذك".    (4)
ذىب الكػفّضػف إلى أف األسساء الدتة السعتّمة كىي: أُبػَؾ، كأُخػَؾ كَحُسػَؾ، كىُشػَؾ، كُفػَؾ، كذك ماؿ ُمْعَخَبة    (5)

مغ مكانضغ. كذىب البرخيػف إلى أنيا معخبة مغ مكاف كاحج، كالػاك كاأللف كالضاء ىي حخكؼ اإلعخاب. 
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كزف "خ مشيا يتحخؾ عضشو كالمو كجػبًا لضتع خة ألف السرغّ : السكبخة احتخز بو عغ السرغّ قػلو

إعخابًا يجب سكػنيا لتذابو الحخكة ألف الحخكات أبعاض حخكؼ  (2)ػلةالسجع كحخؼ العمة ،(1)"فعضل

 .(3)السج الداكشة

 .السحكػرةَ  يحه األلفاظَ ب أؼ كلػ كاف السخادُ  "إالّ ": كقػلو

حضث يخخج مشو السزاؼ إلى االسع الطاىخ كضسضخ الغائب  :: مغ باب الحكع عغ الجدئيقػلو

 كذلظ غضخ جائد في بضاف األحكاـ الكمضة.

ز بو عغ مثشاىا كمجسػعيا ألنيا إذا ثشضت أك جسعت فإعخابيا كإعخاب سائخ السػحجة احتخ  :قػلو

 االسساء السثشاة كالسجسػعة.

برفتو السذتيخ ىػ بيا لتأكيمو عمضو  "ُربَّ "فإنو إنسا صح دخػؿ  (1)"حاتع ُربَ "كسا عخؼ في  :قػلو

 .(2)"جػاد ُربَّ "أؼ 

                                                           

قػؿ الثاني إلى أنيا لضدت بحخكؼ إعخاب، كإلضو ذىب أبػ الحدغ األخفر في أحج القػلضغ. كذىب في ال
كلكشيا دالئُل اإلعخاِب، كالػاك كاأللف كالضاء في التثشضة كالجسع، كلضدت ببلـ الفعل. كذىب عمي بغ عضدي 
َبِعي إلى أنيا إذا كانت مخفػعة ففضيا نقل ببل قمب، كإذا كانت مشرػبة ففضيا قمب ببل نقل، كإذا كانت  الخَّ

قمب. كذىب أبػ عثساف السازني إلى أف الباء حخؼ اإلعخاب، كإنسا الػاك كاأللف كالضاء مجخكرة ففضيا نقل ك 
، اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ: البرخييغ كالكػفييغاألنبارؼ،  نذأت عغ إشباع الحخكات.)

 (.17، ص1ج
 كزيادة ياء ساكشة بعجه.  أؼ: جعل االسع الثبلثي إذا صغختو عمى كزف "فعضل" بزع أكلو، كفتح ثانضة،   (1)
 في األصل)السجعمػلة(.   (2)
 ، كيصمق عمضيا حخكؼ مجٍّ ، كسسضت حخكؼ مج؛ المتجاد الرػت بيا، كىي:ثبلثة حخكؼ السج   (3)

الداكشة بذخط األلف كال تكػف إال ساكشة، كال يكػف ما قبميا إال مفتػًحا. الػاك الداكشة بذخط ضع ما قبميا، الضاء 
، تحقضق : الشذخ في القخاءات العذخق(،  833شسذ الجيغ أبػ الخضخ ابغ الجدرؼ، )ت :  كدخ ما قبميا.)

 ؛ 384، ص3ق(: السصبعة التجارية الكبخػ ترػيخ دار الكتاب العمسضة، ح 1380عمي دمحم الزباع )ت 
 (.92، ص1ة مديجة كمشقحة، ج، القاىخة: ط، الدابعفي عمع التجػيج ، غاية السخيجعصضة قابل نرخ
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أؼ قاىخ فإنو إنسا صح دخػؿ كل عمى فخعػف كاإلخبار بو  (3): كلكل فخعػف أؼ ضالع مػسىقػلو

 سا بيسا.السذتيخ مى بعج تأكيميسا برفتيسا عغ مػس

 .(4)خة السػحجة: بالرفة التي إلخ كىي االسساء الدتة السكبّ قػلو

 إلخ. (5)"أخػؾ" :: كيسكغ أف يقجر مثل مزاؼ أؼ مثلقػلو

 "أخػؾ": كيجعل ذلظ أؼ التأكيل السحكػر كجو الذبو بضغ السذبو الحؼ ىػ مثل السقجر كبضغ قػلو

 .(6)"أخػاتو"ك

                                                           

، كمغ خرائريا أف ال تجخل إال عمى نكخة ضاىخة أك مزسخة. فالطاىخ يمدميا أف تكػف ُربَّ لمتقميل   (1)
مػصػفة بسفخد أك جسمة كقػلظ رب رجل جػاد، كرب رجل جاءني، كرب رجل أبػه كخيع. كالسزسخة حقيا أف 

شخح ؛ ابغ يعر، 282، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،الدمخذخؼ،  رجبًل.) تفدخ بسشرػب كقػلظ ربو
 (.481، ص4، جالسفرل لمدمخذخي 

أف يكػَف االسُع َعَمسًا ُمذتيخًا برفٍة "كحاتٍع الُسذتيُخ بالجػد، كَعشتخَة السذتيخ بالذجاعة، كَسحباَف السذتيِخ    (2)
الرباف،  مغ اترف بالسعشى الحؼ اشتيَخ بو ذلظ العَمُع.)بالفراحة، كنحػىع" فُضجعُل العمُع اسع جشٍذ لكل 

 جامع الجركس العخبية،؛ الغبليضشي، 7، ص2ج حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ ،
 (.330، ص2ج
 لكل فخعػٍف مػسًى: فُضجعُل العمُع اسع جشٍذ لكل مغ اترف بالسعشى الحؼ اشتيَخ بو ذلظ العَمُع، ، بتشػيغِ    (3)

حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية العَمسضِغ، ُمخادًا بيسا الجشُذ، اؼ "لكلِّ جّباٍر قياٌر".) الرباف ، 
 (.330، ص2ج جامع الجركس العخبية،الغبليضشي،  ؛7، ص2، ج مالظ ابغ

؛ مزافة إلى غضخ ياء الستكمع كىي: َأٌب، كَأٌخ، كَحٌع، كىٌغ، كَفٌع، كُذْك َماٍؿ. )مضخ األسساء الدتة السكبخة   (4)
 (.15، ص1، جنحػ ميخ = مبادئ قػاعج المغة العخبيةشخيف، 

، ك «َرَأْيُت َأَباؾَ »، ك «َجاَء َأُبْػؾَ »رفعيا: بالػاك، كنربيا: باأللف، كجخىا: بالضاء، مثل:  األسساء الدتة:   (5)
، «َجاِنْي َأِبيْ »أضضفت إلى ياء الستكمع تعخب بالحخكات السقجرة عل ما قبل الضاء نحػ:  كإف«. ْرُت ِبَأِبْضظَ َمخَ »
 (.15، ص1، جنحػ ميخ = مبادئ قػاعج المغة العخبيةمضخ شخيف،  «.)َمَخْرُت ِبَأِبيْ »، «َرَأْيُت َأِبيْ »
 ك أخػاتو يقرج االسساء الدتة الباقضة كىي: أُبػَؾ، كَحُسػَؾ، كىُشػَؾ، كُفػَؾ، كذك ماؿ.    (6)
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إلخ فضو أنو يدتمـد أف يكػف السخاد بالتقجيع السسشػع التقجيع لفطًا كنضة ال لفطًا : كالعبارة محسػلة قػلو

 .(1)فقط كلع يقل بو أحج

 إنسا ىػ بعج حخؼ الذخط. (2): ففضو ما فضو ذلظ ألف جػاز ححفو فضو مغ غضخ شحكذقػلو

 بزخكرػ.لضذ (3)بالحخكؼ الثبلث عغ االسساء  اإلعخاب سمب : باإلمكاف العاـ يعشي أفقػلو

 ألنيا إلخ يعشي إنسا أعخبت ىحه االسساء بالحخكؼ حضغ كانت حضشئح (4): كإنسا أعخبت بالحخكؼقػلو

خة مزافة إلى غضخ ياء الستكمع مغ بضغ سائخ االسساء لسذابيتيا لمسثشى باستمداـ كل كاحج مشيا مكبّ 

كضيػر ذلظ الـز عشج اإلضافة السقػػ لمسذابية السحكػرة  "األب لبلبغ"ك ،"كاألخ لؤلب"ذاتًا أخخػ 

كإمكاف العسل بالذبو يكػف الـ بعزيا كعضغ اآلخخ حخؼ عمة يرمح أف يقـػ مقاـ الحخكات 

 فاستخاحػا مغ اختبلؼ حخكؼ أجشبضة.

                                                           

شخح األشسػني عمى ألفية األشسػني،  ؛102، ص2، جشخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ)ابغ عقضل،     (1)
 (. 411، ص1ج ابغ مالظ،

خ نطخ ِإَلى قمَّة كجػده ككثختو، َك َقاُلػا الذاذ عمى َثبَلَثة ىَػ الَِّحؼ يكػف عمى خبلؼ اْلقَضاس مغ غض الذاذ:   (2)
َأقَداـ. قدع ُمَخالف لْمِقَضاس دكف ااِلْسِتْعَساؿ. َكقدع ُمَخالف لبلستعساؿ دكف اْلقَضاس َكِكبَلىَسا َمْقُبػؿ. َكقدع 

دستػر العمساء = سج نكخؼ،  ؛ أح528، ص1ج الكميات البقاء،أبػ  ُمَخالف لْمِقَضاس كاالستعساؿ َكىَػ َمْخُدكد.)
 (.141، ص2، ججامع العمـػ

ضياء دمحم عبج العديد الشجار،  الحخكؼ الثبلثة الشائبة عغ الحخكات األصمضة، كىي: الػاك كاأللف كالضاء.)   (3)
 (.62، ص1، جالدالظ إلى أكضح السدالظ

اإلعخاب بالحخكؼ،  األكلى:ليا ثبلث حاالت مغ حضث عبلمات اإلعخاب، كقػة كل عبلمة.  األسساء الدتة:   (4)
القرخ، كىػ في السشدلة الثانضة مغ  الثانية:كىػ األشيخ، كاألقػػ إال فى كمسة: "ىغ" فاألحدغ فضيا الشقز؛ 

مححكؼ السضع؛ ألف ىحيغ الذيخة كالقػة بعج اإلعخاب بالحخكؼ، كيجخل ثبلثة أسساء، كال يجخل "ذك" كال "فع" 
الشقز، كىػ في السشدلة األخضخة، يجخل أربعة  الثالثة:االسسضغ مبلزماف لئلعخاب بالحخؼ. كال يجخل: "ىغ". 

)عباس حدغ،  أسساء، كال يجخل "ذك" كال "فع" مححكؼ السضع؛ ألف ىحيغ االسسضغ مبلزماف لئلعخاب بالحخكؼ.
 (.113، ص1ج الشحػ الػافي،
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مسا يجؿ عمى أمخيغ لعجـ كجػد ما (1) "يا غبلـ زيج" :: بخبلؼ حالة إلخ أؼ ككحا بخبلؼ نحػقػلو

 ح لئلعخاب في آخخه.ير

 ك اإلضافة. فضيسا أؼ في حالة اإلفخاد اإلعخاب : لعجـ ذلظ اؼ كجػد ما يرمح لئلعخابقػلو

 أؼ حخكؼ العمة التي قبميا ساكغ .: كىي قػلو

بيتيسا السثشى العجـ ما يرمح لئلعخاب في آخخىسا ككحا لعجـ مذ "ُدـ"ك ،"يج" :: كبخبلؼ نحػقػلو

ء الدتة مغ ل بو إعخاب االسسآفالحاصل أنو انتفى فضيسا مجسػع ما عمّ في الجاللة عمى أمخيغ 

 السذابية السحكػرة كمغ إمكاف العسل بالذبو.

كسا أف عػدىا في (2)ك"ُدـ" سساعّي ال قضاسي ،يعشي أف عجـ عػد حخؼ العمة في "َيج" : سساعاً قػلو

 .(3)االسساء حالة اإلضافة إلى غضخ الضاء أيزًا سساعي

 ."اثشتاف": كفضو نطخ ألف عمة الفخعضة باعثة ال مػجبة مع أنو لضذ في بعس الشدخ ذكخ قػلو

 كالجسع الحخكة المفطضة. (4): فامتشع إعخابيسا بالحخكة ذلظ لعجـ قبػؿ عبلمة التثشضةقػلو

                                                           

 (.410، ص3، جشخح تدييل الفػائجبغ مالظ، انطخ: )ا   (1)
في المغة ما ندب إلى الدساع. كفي االصصبلح ما لع تحكخ فضو قاعجة كّمضة مذتسمة عمى  الّدساعي:   (2)

جدئضاتيا، بل يتعّمق بالدسع مغ أىل المداف كيتػّقف عمضو، كيقابمو القضاسي. يقاؿ ىحا مؤنث سساعي كعامل 
؛ د. أحسج 971، ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحاتالتيانػؼ،  سساعي كححؼ سساعي كنحػ ذلظ.)

 (. 1109، ص2ج معجع المغة العخبية السعاصخة،مختار، 
، المسحة في شخح السمحة؛ ابغ الرائغ، 402، ص1، ج شخح شافية ابغ الحاجب)الخضي اإلستخاباذؼ ،    (3)

 (.664، ص2ج
التَّْثِشَضة فالشدبة تخده اَل يكػف  َما َكاَف مغ اأْلَْسَساء عمى حخفضغ َفِإف رد اْلَحْخؼ الثَّاِلث ِإَلْضو فى اْلجسع ِبالتَّاِء، َأك   (4)

ف شت لع تخدده َكَذِلَظ َقْػلظ فى الّشَدب ِإالَّ َذِلظ ، َكاَل جسع ِبالتَّاِء َفَأنت فى الّشَدب ُمَخّضخ: ِإف ِشْئت َرددتو، َكإِ 
؛ السبخد، 358، ص3، جالكتاب، ِإَلى دـ: دمى، كدمػػ، كفى الّشَدب ِإَلى َيج: يجػ، كيجكػ. )سضبػيو
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 كاف أؼ اإلعخاب السقجر. : كإفقػلو

 : كال مانع مشو أؼ مغ اإلعخاب بالحخؼ.قػلو

 الحخؼ.ب: يمـد بو أؼ بدبب اإلعخاب قػلو

بالحخكؼ يمـد إّما  "عرا"أنو إذا أعخب  تخؾ التشػيغ أك التقاء إلخ حاصمو "عرا": فضو أؼ في قػلو

 ،"الخفع"في  "أللفا"ك ،"الػاك"ا التقاء الداكشضغ بضغ اؿ عمى أمكشضة االسع ببل بجؿ كإمّ تخؾ التشػيغ الجّ 

ا تقجيخ حخؼ اإلعخاب احتخاز عغ األكلضغ كالكل مّ إبضغ التشػيغ ك  "الجخ"ك ،"الشرب"في  "الضاء"ك

 .(1)مستشع كخبلؼ األكلى

  .(2)ة: أيزًا أؼ كسا أف إعخابو بالحخكة السقجر قػلو

 [178]أ/األمخ لئلعخاب ا مغ أّكؿتيسا كصفا إلخ يعشي أنيسا ما زيج: ألنو كجج في آخخ كل مشقػلو

 إذ يشبغي أف يراغ السثشى كالسجسػع أكاًل ثع يعخبا. (3)كسا ىػ محىب بعس

                                                           

 (.152، ص3ج السقتزب،
؛ 63، ص2ج شخح شافية ابغ الحاجب،؛ الخضي اإلستخاباذؼ ، 64، ص1)عمل التثشضة، البغ جشي، ج    (1)

 (. 1567، ص3ج تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ،السخادؼ، 
 في األصل )السقجر(.    (2)

عرا سكػف آخخه ال بعامل، كىػ معخب باتفاؽ. كأف ىحا لو حخكة في اآلخخ بعامل، كىي حخكة مقجرة، إذ ال    
 (.301، ص1، جأمالي ابغ الحاجبفخؽ بضغ المفطضة كالتقجيخية.)ابغ الحاجب، 

لكدخة في أنيا إعخاب، ذىب الكػفضُّػف إلى أف األلف كالػاك كالضاء في التثشضة كالجسع بسشدلة الفتحة كالزسة كا   (3)
، كلضذ برحضح. كذىب البرخّيػف إلى كإلضو ذىب أبػ عمّي ُقْصُخُب بغ السدتشضخ، كزعع قـػ أنو محىب سضبػيو

أنيا حخكؼ إعخاب. كذىب أبػ الحدغ األخفر كأبػ العباس السبّخد كأبػ عثساف السازني إلى أنيا لضدت 
؛ األنبارؼ، 64، ص1ج عمل التثشية، تجؿ عمى اإلعخاب.انطخ: )ابغ جشي،بإعخاب كال حخكؼ إعخاب، كلكشيا 

 (.32، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ: البرخييغ كالكػفييغ
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كالجسع كانت متخادفتضغ كحخفا اإلعخاب  يسا لسا كانت مػضػعتضغ لمتثشضة: كأخخجشا ىسا يعشي أنّ قػلو

ا أرادكا أف يجعمػىسا اآلخخ فمسّ  عمضو مشيسا عمى غضخ ما يجؿّ  ال يجػز أف يكػنا متخادفضغ لجاللة كلّ 

ػىسا عغ التخادؼ بتخرضز األلف في التثشضة كالػاك في الجسع بالفاعمضة عبلمتي اإلعخاب أخخج

التضغ عمى التثشضة كالجسع أيزًا إذ ألنشا في بضشيسا كتخرضز الضاء فضيسا بالسفعػلضة دكانتا  كإف

 كاإلضافة.

كالجسع : كجعمشا اختبلفيسا إلخ أراد إنيع جعمػىسا عبلمة اإلعخاب بعج ما كانا عبلمتضغ لمتثشضة قػلو

أراد أنيع جعمػا اختبلفيسا كانقبلبيسا عبلمة اإلعخاب كالحخكؼ  كإف ؿفضكػف ما قبل ثانضًا عضغ األكّ 

النقبلب ا يمـد أف يكػنا في الخفع معخبضغ بحخكة مقجرة إذ (1)حخكؼ اإلعخاب كسا ىػ محىب الجخميّ 

 لع يحرل بعج.

                                                           

 ـ( 840 - 000ق /  225 - 000صاِلح الَجْخمي:)   (1)
( مغ قبائل الضسغ َصاِلُح ْبُغ ِإْسَحاَؽ،  . سكغ فقضو، عالع بالشحػ كالمغة، مغ أىل البرخةَأُبػ ُعَسَخ اْلَجْخِميُّ ك)جـخ

( ككتاب في )العخكض(. )الحدغ بغ عبج هللا بغجاد. لو كتاب في )الدضخ( ك )كتاب األبشضة( ك )غخيب سضبػيو
، السحقق: شو دمحم الديشي، ودمحم عبج السشعع أخبار الشحػييغ البرخييغق(، 368بغ السخزباف الدضخافي، )ت: 

؛ 58، ص1ـ، ج 1966ىػ ؛  1373خفاجي ؛ السجرسضغ باألزىخ الذخيف، مرصفى البابي الحمبي، ط: 
، 3ج األعبلـ،؛ الدركمي، 203، ص، 2ج شبقات السحجثيغ بأصبياف كالػارديغ عمييا،األصبياني، 

 (.189ص
ا ىػ اإلعخاب، كُحكي عغ أبي إسحاؽ الدجاج أف التثشضة كالجسع مبشضاف، ذىب أبػ عسخ الَجْخِمي إلى أف انقبلبي 

، 1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ: البرخييغ كالكػفييغ)األنبارؼ،  كىػ خبلؼ اإلجساع.
ْيو ثعَّ ا َقاَؿ ِسضَبػَ (. الخَّد عمى َقػؿ أبي عسخ اْلجْخِمي، َكأما َقػؿ اْلجْخِمي َأنَّيا ِفي الّخْفع حخؼ ِإْعَخاب َكسَ 32ص

ْعَخاب، فزعضف َمْجُفػع َأْيزا َكإِ  َػاب الَِّحؼ ىَػ َرْأؼ َكاَف يْدعع َأف انقبلبيا ىَػ اإْلِ ف َكاَف أدنى اأْلَْقَػاؿ ِإَلى الرَّ
ْعَخاب ِفي اْلَجّخ َكالّشرب معشى اَل لفطا َكِفي الّخْفع لفطا اَل معشى ِسضَبػَ  ْيو َرحَسو هللا، َككجو َفَداده َأنو جعل اإْلِ

ْعَخاب ِفي اْسع َكاِحج. )ابغ جشي،   (.66، ص1ج عمل التثشية،َفَخالف َبضغ ِجيات اإْلِ
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اعتبار الفخعضة ألف السثشى كالسجسػع فخع : لسشاسبتيسا أؼ التثشضة كالجسع إياىا أؼ الحخكؼ بقػلو

 .السػحج كالحخكؼ فخع الحخكاتِ 

 "األلف": فاشتخكت الضاء بالزخكرة تحقضق القػؿ فضو أف قػلوذلظ فالحخكؼ إلى  : كإذا عخفتَ قػلو

 "األلف"عبلمة لو لسشاسبة  في الجسع "الػاك"قبل اإلعخاب في السثشى عبلمة لمتثشضة ككحا  مبَ كاف جُ 

جسػع في جسضع السثشى كلم (1)ىحا حكع مصخدلثقمو لكثخة عجد الجسع ك  "الػاك"مة عجد السثشى كلخفتو لق

ثع أرادكا إعخابيسا  ،"كسػا"ك ،"كسا"أك  ،"ىػ"ك ،"ىسا"ك ،"أنتسػا"ك ،"أنتسا"ك ،"ضخبػا"ك ،"ضخبا" :نحػ

إعخابًا كأسبق اإلعخاب  كالسثشى كالسجسػع متقجـ ال محالة عمى إعخابيسا كفضيسا ما يرمح ألف يكػف 

عبلمة الخفع فضيسا كلع يبق مغ  "كاك الجسع"ك  ،"ألف السثشى"فجعمػا  (2)الخفع ألنو عبلمة العسج

 ،"الشرب في السثشى"ك ،"الضاء لمجخ" التي ىي أكلى بالقضاـ مقاـ الحخكات إالّ  "ضغالمّ "حخكؼ 

 "مشربل"فمع يبق  "ياء"في الجخ  "كاك الجسع"ك  ،"السثشى ألف"كالسجسػع كالجخ أكلى بيا فقمبت 

 ."الخفع"بخبلؼ  (3)لكػنيسا عبلمتي الفزبلت "الخفع"دكف  "الجخ"حخؼ فاتبع 

                                                           

ضْتو.   (1) خاد : اشَّخد األمُخ: إذا استقاـ، كججكؿ مصخد: مدتقضع الَجْخَيِة االشِّ  شخد: َشَخْدُتو َأْشُخُده َشْخدًا، أؼ: َنحَّ
ضج، كىػ َحسمٌة َبعِزيع عمى بعٍس في الحخب كغضخىا.  كاّشخد الذيء: تابع بعزو بعزًا. كالصخد: مصاردُة الرَّ

شسذ العمـػ ؼ، ؛ الحسضخ 410، ص7ج العيغ،الفخاىضجؼ،  كالِسْصَخُد: ُرْمٌح َقِرضٌخ ُيْصَعُغ بو ُحسُخ الَػْحر.)
،  (. 4103، ص7ج كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ

ِفي اْصِصبَلح الشَُّحاة: خبلؼ الفزمة َكىَػ َما اَل َيرح ححفو مغ اْلَكبَلـ، َكىي السخفػعات كالسشرػبات  :الُعَسج   (2)
اِعل َناِئب بالشػاسخ اْلُسْبَتَجأ َكاْلَخَبخ نػاسخ ااِلْبِتَجاء َكاَف َكَأَخَػاتيا َأفَعاؿ السقاربة ِإف َكَأَخَػاتيا ضغ َكَأَخَػاتيا اْلفَ 

ْسَجة عباَرة َعسَّا اَل يدػغ ححفو مغ َأجَداء اْلَكبَلـ ِإالَّ ِبَجِلضل يقـػ مَقاـ المَّْفع ِبو َكجعل إعخابو الّخْفع. اْلَفاِعل كاْلعُ 
؛ إبخاىضع مرصفى / أحسج الديات / حامج  357، ص1، جىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع)الدضػشي، 

 .(626، ص2ج السعجع الػسيط،عبج القادر / دمحم الشجار(، 
: تعخيفيا: جسُع َفْزَمة، كىي: ما يأتي مغ األسساء تتسضسًا لمكبلـِ، كيسِكُغ االستغشاُء عشو غالبًا في الفزبلت   (3)

بشاِء الجسمِة، أنػاعيا: السفعػالُت: السفعػُؿ بو كيشجرُج تحتو: السشاَدػ، السفعػُؿ السصَمُق، السفعػُؿ لو، السفعػُؿ 
ًة لمكبلـِ في السشرػباِت.) فضو، السفعػؿُ  ، 1، جالخرائزابغ جشي،  معو، الحاُؿ، التَّسضضُد. كيتبُع ذلَظ تتسَّ
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 قػلو: ضسضخ أؼ ضسضخ التثشضة.

 . "الػاك"ك ،"األلف"قػلو: فأخحىسا أؼ 

 ."الجسع"ك ،"التثشضة"قػلو: فضيسا أؼ في 

 قػلو: لقػتيا أؼ حالة الخفع.

 : فاشتخكت أؼ الضاء بضغ الحالتضغ.قػلو

 : كعػضا عغ تشػيغ عصف عمى عػضا األّكؿ.قػلو

عغ حخكة الػاحج  حخؼ اإلعخاب في السثشى كالسجسػع عػضاً  : كحخؼ اإلعخاب إلخ يعشي لضذقػلو

 بل ىػ حخؼ إعخابيسا كالعػض عغ الحخكة ىػ الشػف فقط فبل يمـد تكخار العػض.

 : كلع يعكذ بأف يعتبخ تػحضج المفع في حالة اإلضافة إلى السزسخ.قػلو

 : كمزى التثشضة في حالة اإلضافة إلى السطيخ.قػلو

الفخعضة لكػف السزسخ فخع  اإلعخاب بالحخكؼ فيبضغ : كفضو أؼ كالسشاسبة بضغ السزسخ قػلو

 السطيخ كالحخكؼ فخع الحخكات.

 يخجع الزسضخ إلى السثشى. ة ذلظ ألنو ال بج كافبتلأتأكضجًا لمسثشى : يكػف قػلو

 في الشرب ك الجخ. "ياءً "خ ذلظ ألنيا تشقمب ض: في معخض التغضقػلو

 : بسعشى األصحاب حاؿ مغ فاعل كضع.قػلو 
                                                           

خؼ،عبج هللا بغ يػسف الججيع العشدؼ،   ؛198ص مؤَسَدة الخيَّاف  السشياُج السخَترخ في ِعمسي الشَّحػ َكالرَّ
 (.88، ص1جـ،  2007ىػ ؛  1428، 3لبشاف، ط –لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بضخكت 
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فضكػف  (1)[ػل]أك : مغ غضخ حرخ يعشي كسا أف الجسع يجؿ عمى آحاد غضخ محرػرة فكحلظ قػلو

 .(2)الشدب بالجسع مغ عذخيغ

تو يخجعاف إلى أصل كاحج كحلظ اخػ إلخ فإنو كسا أف الذيء مع أ (3): عمى كجو االستعارةقػلو

 الذيء مع نطائخه يخجعاف إلى حكع كاحج.

عمى  (4) لحسل الجسع الدالعه كإالّ فخدعيج حسل الجسع عمى م: كفضو أؼ كفضو نطخ ألنو لع يُ قػلو

 مفخده كاالسساء الدتة السجسػعة عمى مفخداتيا.

 : كإنسا لع يحسل عمضو أؼ الجسع الدالع.قػلو

                                                           

 في األصل)الػ(.   (1)
"ِعْذِخيَغ": كبابو مغ نحػ "ثبلثضغ" ك"أربعضغ" إلى "التدعضغ" مّسا ىػ بمفع الجسع، يدتػؼ فضو السحّكخ كالسؤّنث،   (2)

كأّنيع غّمبػا جانب السحّكخ ِلسا عمق عمضيسا. كىحه قاعجة أّنو إذا اجتسع السحّكخ كالسؤّنث؛ ُغّمب السحّكخ؛ ألنو 
: إّنسا كدخكا العضغ مغ "ِعْذخيغ"؛ ألّنيا لّسا كانت كاقعة عمى السحّكخ كالسؤّنث، كدخكا أّكليا  األصل. كقاؿ قـػ

، 4ج شخح السفرل لمدمخذخي،لمجاللة عمى التأنضث، كجسعػا بالػاك كالشػف لمجاللة عمى السحّكخ.) ابغ يعر، 
 (.19ص

ْيء عمى َسِبضل اْلُسَبالَغة، َكقضل: ىَي َأف يحكخ أحج شخِفي التَّْذِبضو، َكُيِخيج ِبو  :االستعاَرةُ    (3) ْيء َأك لمذَّ جعل الذَّ
أحسج بغ يحضى أبػ العباس، السعخكؼ بثعمب )ت:  اآلخخ ُمجعًضا ُدُخػؿ اْلُسذبو ِفي جشذ اْلُسذبو ِبو.)

 53، ص1ـ، ج1995، 2القاىخة، ط –الخانجي تحقضق: رمزاف عبج التػاب، مكتبة  قػاعج الذعخ،ىػ(، 291
دار الكتب العمسضة ؛ بضخكت،  العقج الفخيج،ىػ(، 328؛ أحسج بغ دمحم السعخكؼ بابغ عبج ربو األنجلدي )ت: 

 (.99، ص1، جمعجع مقاليج العمـػالدضػشي،  ػ؛187، ص6ق، ج 1404، 1ط
اِلع: ِعْشج الشَُّحاة ىَػ اْلجسع ِباأْللف َكالتَّاء،يشقدع إلى قدسضغ، السؤنث ك السحكخ:جسع الْ  الجسع الدالع   (4)  ُسَؤنَّث الدَّ

 ."جسع: مدمسة: مدمسات"، كال تقػؿ: مدمستات، ك" جسع السقرػر كالسسجكد "يتغضخ فضو ما يتغضخ في التثشضة
اِلع: ِفي عخؼ الشَُّحاة ىَػ اْلجسع ِباْلَػاك َكالشُّػف َأك ِباْلَضاِء َكالشُّػف محكخا كسدمسضغ كمؤمشضغ ؛ َأكك   جسع اْلُسحكخ الدَّ

مؤنثا كدشضغ كأرضضغ جسع سشة َكَأْرض جسع السحكخ الدالع،كالديجكف كالسدمسػف؛ فإنو يخفع بالػاك، كيجخ 
،  الحىب في معخفة كبلـ العخب شخح شحكرابغ ىذاـ،  تػح ما بعجىا.) كيشرب بالضاء السكدػر ما قبميا السف

دستػر العمساء = جامع ؛ أحسج نكخؼ، 513، ص2ج شخح الترخيح عمى التػضيح ،؛ الػقاد، 70، ص1ج
،  (.281، ص1ج العمـػ
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لػجػد ما  (1)[لفطا]ك فخاد األ لمجاللة عمى : مع كجػد الذبو فضسا ذكخ كىػ التذبضو بالجسع معشىً قػلو

 يرمح لئلعخاب في اآلخخ.

: كفضو أؼ كفضو نطخ ألف الػاك القائع مقاـ الزسة كالزسة فبل يكػف ثقضبًل كالستمداـ لدكـ قمب قػلو

  .(2)"ياءً " الف" "كاك"

 كياء الشدبة. عمى ححؼ السػصػؼ السزاؼ (3): أؼ اإلعخاب التقجيخؼ قػلو

 البلـ عػضًا عغ السزاؼ إلضو.: أك تقجيخ اإلعخاب فضو عمى أف يكػف قػلو

مفع إعخابو فححؼ ر تتعحّ  قػلوعمى ححؼ مزافضغ أؼ مغ التمفع كاإلعخاب كسا أشار إلضو ب :قػلو

في الفعل أعشي كاستتخ السزافاف كأقضع السزاؼ إلضو الحؼ ىػ ضسضخ السعخب مقاـ السزاؼ األكؿ 

 كل اسع معخب مقرػر. قػلوتعحر 

[جػىخه كانقمب حخفا آخخ أؼ ىسدة 179ج عغ]ب/لخخ  اكلت تحخيكوف ألف األلف لػ ح: فاأللقػلو

 فبل يسكغ تحخيظ األلف مع بقائو ألفا.

الفاعل أك السفعػؿ كاآلخخ  كمشاسبتيا الضاء فيػ مغ اضافة إلى: لػفقيا أؼ لػفق الكدخة قػلو

 مححكؼ. 

                                                           

 في األصل )لفطا(.   (1)
 ]الػاك ياًء[.   (2)
رًة ألنيا غضخ ممحػضٍة.  االعخاُب التقجيخي   (3) أثٌخ غضُخ ضاىٍخ عمى آخخ الكمسة، يجمبو العامُل، فتكػُف الحخكُة مقجَّ

كلمفعل: إذا كاف الفعل معتبًل باأللف، فمتعحر تحخيكيا ُتقجُر الزسٌة عمى آخخه عشج الخفع، كالفتحة عشج الشرب 
قاؿ ضيسا تقجر عمى آخخه الزسة عشج الخفع نحػ: يدعى، كلْغ يدعى.كإذا كاف معتبًل بالػاك أك الضاء فبلستث

خاج23، ص1ج جامع الجركس العخبية،الغبليضشى،  نحػ: يدسػ كيختقي.) المباب في قػاعج  ،؛ دمحم عمي الدَّ
 (.46، ص1، جالمغة
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 كالكدخة. كالفتحة مختمفضغ أؼ في حاؿ الشرب كالخفع مغ الزسة: قػلو

 مغ كدخة اإلعخاب كالتي لسشاسب الضاء. أك متساثمتضغ أؼ في حالة الجخّ : قػلو

كالجسع  : كسا يجعل ألف التثشضة ك كاك الجسع أؼ عبلمة لئلعخاب مع كػنيسا لسعشى التثشضةقػلو

 أيزًا.

 : عمى أثخ كاحج كىػ الكدخة.قػلو

 . طضضغ: بخبلؼ األلف كالػاك فإف العامل كمعشى التثشضة لضدتا مؤثخيغ لفقػلو

 فيي اسع. تدسضتو حخفا باعتبار صػرتو ك االّ  لعمةاحخؼ : كسكػف قػلو

 : السشافي لو أؼ لمبشاء.قػلو

لمبشاء لع يكغ مبشي مزافًا إلخ يعشي لػ كانت اإلضافة مانعة  (1): كفضو أف بعس السبشضاتقػلو

 .(3)باشل فكحا السمدكـ (2)كالبلـز

                                                           

السبشى: بتذجيج الضاء كسخمي اسع مفعػؿ مأخػذ مغ البشاء السقرػد مشو القخار كعجـ التغّضخ  جسع: السبشيات   (1)
كسا في غاية التحقضق. كىػ عشج الشحاة ما ال يختمف آخخه باختبلؼ العػامل ال لفطا كال تقجيخا، كيقابمو السعخب 

ىػ 516غ دمحم الحخيخؼ البرخؼ )ت: القاسع بغ عمي ب كىػ ما يختمف آخخه باختبلؼ العػامل لفطا أك تقجيخا.)
؛ الجػجخؼ،  84، ص1ـ،ج2005ىػ ؛1426، 1، د.ت، دار الدبلـ ؛ القاىخة/ مرخ، ط ممحة اإلعخاب،، (

، 2، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات؛ التيانػؼ، 230، ص1ج شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب ،
 (.1432ص

ِزـ   (2) ْيء اْلُسْسَتشع انفكاكو َعشو. كىػ اسع فاعل مغ اْلَغْضخ ا :البلَّ لسشفظ. َكِفي اْصِصبَلح اْلَسْعُقػؿ اْلَخاِرج َعغ الذَّ
دستػر أحسج نكخؼ،  المدـك كىػ عشج الشحاة يصمق عمى غضخ الستعّجؼ كعمى قدع مغ السبشي مقابل لمعارض.)

،  (.1399، ص2ج اصصبلحات،مػسػعة كذاؼ ؛ التيانػؼ،  112، ص3ج العمساء = جامع العمـػ
: كالمدـك كالتبلـز ِفي المَُّغة اْمتَشاع انفكاؾ َشْيء َعغ آخخ َكِفي ااِلْصِصبَلح َكػف َأمخ مقتزضا آلخخ اْلُسبَلزَمة   (3)

ْسذ لمشيار َكالشَّ  ْسذ.)عمى معشى َأنو يكػف ِبَحْضُث َلػ َكقع َيْقَتِزي ُكُقػع َأمخ آخخ كصمػع الذَّ  يار لصمػع الذَّ
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قبل اإلضافة كلضذ السخاد  االسع السعخب ((1))قػلو: كفضو أف يعشي أف السخاد أف اإلضافة تسشع بشاء 

 .(2)مبشي قبل اإلضافة "إذا"ك "حضث" :أنيا تخفع بشاء السبشي قبميا كمثل

 أك إضافة السبشي الشازلة مشدلة التشػيغ السقجرة. (3)ة: كىي لمتشػيغ السقجر قػلو

 السعخب فإنيا نازلة مشدلة التشػيغ السخففة.: بخبلؼ إضافة قػلو

 اإلضافة فخضت مانعة. ِإفَّ  قػلوذلظ ردًا ل :: ال يقاؿ إضافة السعخب إلخ أؼ ال يقاؿقػلو

 .(5)"سكػف حخؼ العمة"ك "اتراؿ الزسضخ"ك (4)"االمتداج بالسبشي" :: عمة أخخػ مثلقػلو

                                                           

،أحسج نكخؼ،   (.228، ص3ج دستػر العمساء = جامع العمـػ
  (1) .إلى ىشا زيادة ندخة األصل عغ ندخة )ب(.ػ في ب زيادة )تػقضة لبلعتباريغ أؼ اعتبار حط رتبة( 

فبل بج أف يكػف اسًسا، كيعخب عمى حدب حالة الجسمة؛ فضكػف مبتجأ، أك خبًخا، أك فاعبًل، أك غضخ  السزاؼ (2)
ذلظ ... كالكثضخ أف يكػف معخًبا، كمشو ما يكػف مبشًضا، كال يسشعو البشاء مغ أف يكػف مزاًفا؛ مثل: "حضغ"، 

ِإَلى اْلجسل، أِلَنَّيا ضارعت )ِإْذ( ِبَدَبب َأنَّيا  "حضث"، "إذ"، "إذا"، "لجف" ... ك كغضخىا )َحْضُث( : َفَجاز إضافتيا
َماف اْلَساِضي، َفَكَسا َكجب َأف ُتَزاؼ )ِإْذ( ِإَلى اْلجسل أكجبػا ِإَضاَفة  ُمْبيَسة ِفي اْلَسَكاف، كإبياـ )ِإْذ( ِفي الدَّ

؛ عباس 445، ص444، ص1، جعمل الشحػابغ الػراؽ،  )َحْضُث( ِإَلْضيا، لمذبو الَِّحؼ َبضشيَسا كالسزارعة.)
 (.7، ص3ج الشحػ الػافي،حدغ، 

 في ب)السقجر(.   (3)
. كىػ أنػاع، األكؿ العمع السخكب تخكضب السدجي، إذا كاف مختػما ب )كيو( ، مغ السبشيات السبشي عمى الكدخ (4)

، 1ج شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،الَجػَجخؼ،  كىػ بشاؤه عمى الكدخ، ىػ المغة الفرحى.)
 (.252ص

" أؼ: حخكؼ االعبلؿ، تدسى الثبلثة حخكؼ العمة، ألنيا تتغضخ كال تبقى عمى حاؿ،  األلف، كالػاك، كالياء" (5) 
كالعمضل السشحخؼ السداج الستغضخ حاؿ بحاؿ، كتغضضخ ىحه الحخكؼ لصمب الخفة لضذ لغاية ثقميا بل لغاية 

مػىا مغ خفتيا، بحضث ال تحتسل أدنى ثقل، كأيزًا لكثختيا في الكبلـ، ألنو إف خمت كمسة مغ أحجىا فخ
ابغ سضجه،   ؛275، ص2ج سخ صشاعة اإلعخاب،محاؿ. انطخ: )ابغ جشي،  –أبعاضيا ؛ أعشي الحخكات 

؛ عمي بغ مؤمغ اإلشبضمي، 151، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر،  109، ص4ج السخرز،
، 1ـ، ج1996، 1مكتبة لبشاف، ط السستع الكبيخ في الترخيف،ىػ(،669السعخكؼ بابغ عرفػر )ت: 
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 أؼ اإلضافة.  (1)يال: ال تأثضخ قػلو

تقارف  (3)ياكإذا كإناإلضافة الجاعضة بشفديا تقارف البشاء أؼ السبشي مغ الجسمة  (2)أؼ: ألنيا قػلو

 البشاء أؼ إضافة قخيبة مغ البشاء حضث يسشع بيا مغ السزاؼ بعس ما يسشع مغ السبشي.

 شيا كسا ال يسشع البشاء الستقجـ عمضيا.بل يسشع اإلضافة البشاء السدبب ع: فبل يسشع إلخ أؼ فقػلو

 . (4)تقارف البشاء فضمـد أف يسشع البشاء "يا غبلمي" :نحػاإلضافة لظ أؼ : كحقػلو

جدء عمة  "غبلمي" :افة في نحػأف اإلض إلخ حاصمو ((5)) قالػا : كفضو أف اإلضافة كساقػلو

 .يشدب إلى جدء العمة ال(6)البشاء

                                                           

 (.68، ص3ج شخح شافية ابغ الحاجب،؛ الخضي اإلستخاباذؼ ، 293ص
 في ب) التأثضخىا(.   (1)
 في ب سقط)أؼ(.   (2)
 في ب )مغ الجسمة كأدكاتيا(.   (3)
َيا غبلمي ِبِإْثَبات اْلَضاء الداكشة  ِإْحَجاىاِإَلى َياء اْلُسَتَكّمع كغبلمي َجاَز ِفضو ِسّت ُلَغات  السشادى ُمَزافاِإذا َكاَف  (4)

"َيا ُغبَلـ" ِبَحْحؼ اْلَضاء الداكشة كإبقاء الكدخة َدِلضبل َعَمْضيا  الثَّانِية، كَيا عَبادؼ اَل خػؼ َعَمْضُكعَكَقْػِلو َتَعاَلى: 
ضع اْلَحْخؼ الَِّحؼ َكاَف مكدػرا ألجل اْلَضاء َكىي: ُلَغة َضِعضَفة حكػا الثَّاِلَثة  َيا عباد فاتقػف َقاَؿ هللا َتَعاَلى: 

عِّ َكُقِخَغ َقاَؿ رب أحكع ِباْلَحقِّ  عِّ الخَّاِبَعةمغ َكبَلميع َيا أـ اَل تفعمي ِبالزَّ َيا غبلمي ِبَفْتح اْلَضاء َقاَؿ هللا  ِبالزَّ
"َيا ُغبَلما "بقمب الكدخة الَِّتي قبل اْلَضاء اْلَسْفُتػَحة َفْتحة  اْلَخاِمَدة َيا عَبادؼ الَّحيغ َأْسخُفػا عمى أنفديعَتَعاَلى: 

َيا أسفا  َيا حدختا عمى َما فخشت ِفي جشب هللافتشقمب اْلَضاء ألفا لتحخكيا كانفتاح َما قبميا َقاَؿ هللا َتَعاَلى: 
اِدَسة  عمى ُيػُسف  شخح قصخ الشجى كبل الرجى، ابغ ىذاـ،  الفتحة.): َيا ُغبَلـ ِبَحْحؼ اأْللف كابقاء الدَّ

 ( 204، ص1ج
  (5)ػ في ب )يقاؿ( 

في ب زيادة )كالجخ األخخ االتراؿ بحخؼ العمة الداكغ فإف الحخؼ مبشى األصل كالدكػف قخيشة البشاء    (6)
 [األصل في البشاء الدكػف كالحكع الحؼ ىػ البشاء(.11ألف]أ/
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لسا  .[20/102.]شوَيْػَمِئحٍ  ك[20/102شو].َيْػـَ ُيْشَفخُ أؼ كفضو نطخ ألف اإلضافة في : كفضو قػلو

كػف عمة يشدب إلضيا الحكع بالبشاء إذا كاف معيا غضخىا مغ العمل ف ييشدب إلضيا البشاء فأ كانت عمةً 

 (1)"الجسمة"كإلى  "كاإلضافة إلى الطخؼ"ب بأف عمضة اإلضافة في مػاضع مخرػصة ضأكلى كاج

 ((2))كفضو

 أؼ في الكمسة التي تػسط آخخىا . : كفي المفعقػلو

أك حاؿ كػف  "مجخكراً "أك  "مخفػعاً "أك حاؿ كػنو  :الرػاب أف يقػؿ "حاؿ رفع العامل"أك : قػلو

 ."جخاً " ك "رفعاً "ذلظ اإلعخاب 

 .(4)"الجخّ "ك  "الخفع"أؼ (3) : كإنسا تقجرقػلو

 ."الكاؼ"ؿ أؼ الحؼ أفاده : إذا التذبضو األكّ قػلو

                                                           

كىحا ال « مزى يػمئح»عمى الفتح ألنو مزاؼ ِإلى غضخ اسع، كسا يقاؿ « يػـَ »عغ الكدائي كالفخاء: ُبشي   (1) 
يجػز عشج البرخيضغ ألف البشاء عشجىع ال يجػز في الطخؼ ِإذا أضضف ِإلى فعٍل مزارع، كِإنسا يجػز في 

ف الكػفضػف ِمْغ َفَدٍع كفتحػا السضع في  ، كالباقػف بخفس السضع. قاؿ سضبػيوالسزاؼ ِإلى الفعل الساضي، فشػَّ
فتح السضع: ِإنو مبشٌي ألنو أضضف ِإلى ضخؼ زماٍف غضخ متسكغ، "إْذ" في ىحا كمو كنحػه مزافة إلى الجسل 
بعجىا، كمػضعيا نرب، كىي كسا تخػ مبشضة، فإذا كانت في حاؿ إضافتيا إلى الجسل مبشضة مغ حضث كانت 

سمة كبل إضافة، ألف مغ حق اإلضافة كشخشيا أف تقع إلى األفخاد، فيي إذا لع تزف في اإلضافة إلى الج
؛ ابغ 227، ص1ج ، الكتاب،المفع أصبل أججر باستحقاؽ البشاء، كذلظ نحػ: "يػمئٍح" ك"حضشئٍح".) سضبػيو

، 1ج ،اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ؛ األنبارؼ، 165، ص2ج اإلعخاب، سخ صشاعةجشي، 
 (. 7388، ص11، جشسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ؛  الحسضخػ، 235ص

  (2)ػ في ب سقط )نطخ(  
 في ب)تعحر أف(.    (3)
ك )َأف( اْلَسْفُتػَحة َكَما بْعجىا ِفي َتْقِجيخ اْسع، كالسكدػرة اَل تكػف َمَع َما بْعجىا اْسسا، أِلَف اْلكدخ أثقل مغ اْلَفْتح،  (4)

)َأف( اْلَسْفُتػَحة ِإنَّيا َكَما بْعجىا اْسع، فقج َشاَلْت برمتيا، كالسكدػرة ُمْفخَدة الحكع، َفيَي أخف ِمْشيا، َفَػَجَب َأف 
 (.446، ص1ج عمل الشحػ،)ابغ الػراؽ،  األثقل، َكيكدخ األخف لضعتجال. يفتح



197 
 

 ".نحػ": كالثاني أؼ التذبضو الثاني الحؼ أفاده لفع قػلو

في كػف تمفع  ،(1)"دمسىّ م" :كنحػ "عرا" :حاصمو أنو ال فخؽ بضغ : ال شظ أف تمفع إلخقػلو

التعحر  "عرا"ا كاف السؤثخ في تقجيخ إعخاب إعخابيسا متعحرًا بعج اإلعبلؿ كمدتثقبًل قبمو إاّل إنو لس

 "الستعحر"األّكؿ مغ (3)الكائغ قبمو جعمو ((2))االستثقاؿ   "مدمسىّ " :الحاصل بعج اإلعبلؿ كفي نحػ

 .(4)"السدتثقل"كالثاني مغ 

 : كثقل أؼ اإلعخاب بالػاك كلػ ثقل الػاك.قػلو

 : تقجيخىا أؼ تقجيخ الػاك.قػلو

 الحخؼ كتقجيخ الحخكة عمضيا.بالحخكة ال يػجب اسكاف : ال إلسكاف أؼ ثقل اإلعخاب قػلو

 مغ الرخؼ[:]السسشػع 

 .(5)"التشػيغ" ك "الكدخ"كىػ ما ال يجخمو  :: كعغ تعخيف الستقجمضغقػلو

 .الكدخ أؼ الجخ (6)باختداؿ: قػلو

                                                           

 )قاض( رفعا كجّخا، كنحػ )مدمسي( رفعا.  )عرا(، ك )غبلمي( مصمقا، أك استثقل، ك  الّتقجيخ فضسا تعّحر، ك (1)
 (.12،ص1ج الكافية في عمع الشحػ،)ابغ الحاجب، 

  (2)ػ في ب )االستعساؿ( 
 في ب)جعل(.   (3)
 األكؿ عرا كالثاني مدمسي. (4)
الشحاة قج كضعػا لو قػاعج كضػابط يسكغ بػاسصتيا معخفة السسشػع مغ الرخؼ، أف السسشػع مغ الرخؼ ىػ  (5)

ف كال تجخمو الكدخة كإنسا يجخ بالفتحة، كأحسَج كيعقػَب كعصذاَف. )الغبليضشي،  ، جامع الجركس العخبيةالحؼ ال ُيشػَّ
 (.188، ص1ج رب البخية في شخح نطع اآلجخكمية،فتح الحازمي،  ؛211، ص2ج

مرجر اختدَؿ.  شخيقة تختدؿ بيا الحخكؼ كالكمسات بقرج الدخعة، نطاـ كتابة سخيع  مفخد: اختداؿ   (6)
: باستعساؿ رمػز كمسات كعبارات كحخكؼ، فّغ أك ميارة الكتابة الدخيعة. كقضل االْخِتداُؿ: الَحْحُؼ كقضل: َأْيزا
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 دبب.سعمى إرادة ال "التحكضخ"ك "عمتاف": قػلو: كالسخاد بو أؼ بالعمة في قػلو

 : جدء عمة فضكػف مجازًا ُمخسبًل مغ قبضل تدسضة الجدء باسع الكل .قػلو

 اف أؼ عمى ححؼ الرفة.أك عمتاف ناقر: قػلو

عمع " "عمع الرخؼ"متداكياف ألف كل مغ  "السشرخؼ"ك "الرخؼ": بسا يداكيو فإف قػلو

 كبالعكذ. (1)"السشرخؼ

 حقق مذابيتوعمتاف لمفخعضة أؼ لضتع مغ جيتضغ فضت "غيخ السشرخؼ": كإنسا لـد فضو أؼ في قػلو

شع لع تس": كإنسا قػلواستغشاء عغ  ((2))كعمى ىحا فضو غ جيتضغ فضتخجح جانبوبالفعل في الفخعضة م

 إلخ.(3) "العمة الػاحجة

                                                           

بضجؼ، االقِتصاُع ُيَقاؿ: اْخَتَدَؿ الساَؿ: ِإذا اْقَتَصَعو. ) معجع ؛ د. أحسج السختار، 406، ص28ج تاج العخكس،الدَّ
 (.638، ص1ج المغة العخبية السعاصخة،

االسع إال أف يكػنا مشرخفًا، كىػ الحؼ يمحق آخخه التشػيغ، كتجخؼ عمضو جسضع حخكات اإلعخاب: )ضاىخة(  (1)
َرة( كجاء الفتى، كرأيت الفتى، كمخرت  كجاء سعضٌج، كرأيت سعجًا، كمخرت بدعِج ؛ كىػ األصل ؛، أك )مقجَّ

دخ؛ فتكػف الفتحة عبلمة جخه ؛ خبلفًا بالفتى. كإما أف يكػف غضخ مشرخؼ، كىػ ما ال يمحقو التشػيغ كال الك
خاج،  لؤلصل ؛ كجاء عسخ، كرأيت عسخ، كمخرت بعسخ.)  (.77، ص1ج المباب في قػاعج المغة،دمحم عمي الدَّ

  (2)ػ في ب )ففضو(. 
: يستشع االسع مغ الرخؼ إذًا كجج فضو عمتاف مغ عمل تدع، أك كاحجة تقـػ مقاـ عمتضغ، كست مػانع الرخؼ  (3)

كعائذة كآمشة كشمحة كحسدة. لكغ يجػز التأنيث:  -1 ؛ )مع العمع) .التدع مع العمع، كثبلث مع الػصفمغ 
: كإبخاىضع كإسساعضل. لكغ الثبلثي الداكغ الػسط الُعْجسةُ  -2.صخؼ الثبلثي الداكغ الػسط كيشج كفي َدْعجِ 

ما لع يختع بػيو فُضبشي عمى  : كبعمبظَّ كحزخمػتالتخكيب السدجي -3يجب فضو الرخؼ كشػح كىػد كشضٍت.
 : كأحسج كيديج كيذكخ كتغمب.كزف الفعل - 5: كخضػاف كسمساف. زيادة األلف كالشػف  - 4 الكدخ كدضبػيو.

 .: كُعسخ كزَفَخ كزحل معجكلة عغ عامخ كزافٍخ كزاحلالعجُؿ عغ آخخ - 6
فسؤنثيا غزبى كجػعى : شخط أف ال يؤنث بالتاء كغزباف كجػعاف كعصذاف كزف فعبلف -1 . مع الػصف

عصذى. أما ما سسع مؤنثو عمى فْعبلنة فضشرخؼ كخسراف كسضفاِف كمػتاِف كصحضاٍف، فسؤنثيا خسرانة كسضفانة ك 
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 .(2)تقـػ مقاميسا "كاحجة"أك ((1))إذ يمـد فضو عمتاف بحث [ كفضو أؼ كفضو179]أ/ :قػلو

إلى أحجىسا ألف السذابية  ما مضلإلضيسا لضذ  ((3)) لتداكؼ ندبتومتساثل بضغ الفخع أؼ  :قػلو

فبل  ةضاىخ  غضخ دبب ىحه العملككحا إثبات الفخعضة في االسساء ف ((5)) السعشىإفادة  في (4)بالفخعضة

 .فيستشع مغ الرخؼ (6)مغ تكخار الفخعضة حتى يتخجح جانب الفعل فضو بجّ 

 .(1)"مدمسات" ك "ىشج"أؼ في  :مع عّمتيغ: قػلو
                                                           

: كأحاد كمػحج كثشاء كمثشى إلي العجؿ عغ آخخ -3 .كأحسخ كأحدغ كأصغخ كزف أفعل: -2.مػتانة ك صحضانة
عة. كذىبػا أحاد أؼ كاحجة كاحجة، كال تدتعسل ىحه األلفاظ إال عذار كمعذخ، يقاؿ: جاء القـػ رباع أؼ أربعة أرب

: السختـػ بألف التأنيث السسجكدة أك السقرػرة -1:اثشاف ما يقـػ مقاـ العمتيغ( ،) .نعػتًا أك أحػااًل أك أخباراً 
رخيح شخح الت الجخجاكّؼ، :كسداجج كمرابضح كعشادؿ.) صيغة مشتيى الجسػعأك الحؼ عل  -2 .كحدشاء كُحبمى
خاج،  317،ص316ص عمى التػضيح،  (77،ص76، ص1ج المباب في قػاعج المغة،؛ دمحم عمي الدَّ

  (1)ػ في ب سقط )بل عمتاف( 
ما فضو عّمتاف مغ تدع، أك كاحجة مشيا تقػـ مقاميسا، كحكسو أف ال كدخ كال تشػيغ، كيجػز  غيخ السشرخؼ: (2)

قخاءة نافع [، القخاءة بتشػيغ )سبلسبل(، كىي 4صخفو لمّزخكرة، أك لمّتشاسب مثل: }َسبلِسَل َكأَْغبلاًل{ ]اإلنداف:
 ..،كالكدائي كىذاـ كأبي بكخ
التأنضث. تذبضو األسساء غضخ السشرخفة باألفعاؿ فأشبو قمضبًل، كذلظ أنيع يقػلػف اف كما يقـػ مقاميسا: الجسع كألفا 

األسساء غضخ السشرخفة تذضو األفعاؿ في أنيا فخكع ؛ كسا أف األفعاؿ فخكع بعج األسساء ؛ فإذا كاف في االسع 
ما مشع الفعل، كىػ الخفس عمتاف، أك كاحجة تقـػ مقاـ عمتضغ، فإف كل كاحجة مغ العمتضغ تجعمو فخعًا، ُمِشع 

دراسة  الّخد َعمى الّشحاة،ق(ػ 592أحسج بغ عبج الخحسغ ابغ مزاء القخشبي، أبػ العباس )ت:  كالتشػيغ.)
؛ ابغ الحاجب، 131، ص1ـ، ج 1979 -ىػ  1399، 1كتحقضق: د. دمحم إبخاىضع البشا، دار االعتراـ، ط

 (12، ص1، جالكافية في عمع الشحػ
دبو(.ػ في ب) تداكػ ن  (3)  

في ب زيادة )مذابية غضخ ضاىخة كال قػية إذ الفخعضة لضدت مغ خرائز األفعاؿ الطاىخة بل يحتاج في    (4)
 إثباتيا فضيا إلى تكمضف مغ أنو مذتق مغ االسع كمحتاج إلضو(.

ػ في ب سقط )السعشى(  (5)  
تذضو األفعاؿ في أنيا فخكع ؛ كسا أف األفعاؿ فخكع بعج األسساء ؛ فإذا كاف في  إف األسساء غيخ السشرخفة (6)

االسع عمتاف، أك كاحجة تقـػ مقاـ عمتضغ، فإف كل كاحجة مغ العمتضغ تجعمو فخعًا، ُمِشع ما مشع الفعل، كىػ 
 (131، ص1ج الّخد َعمى الّشحاة،الخفس كالتشػيغ.) ابغ مزاء القخشبي، 
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 .(2)"سبَلِسلَ "أؼ في  كاحجة: أك قػلو

 السرشفمغ غضخ دلضل كأيزًا ال ندمع أنيا مشرخفات عشج  ((3)) تقضضج : كفضو أؼ كفضو نطخ ألنوقػلو

 "السعخؼ بالبلـ"ككحا  "(5)مسؤنثعمسضغ ل" "السثشى"ك "الشػف "ك  "بالػاك"ع كأمثاليا مغ السجسػ  ((4)) بل

مسا فضو عمتاف مغ تدع غضخ مشرخؼ عشجه كلكغ زاؿ عشيا حكع غضخ السشرخؼ  "السزاؼ"ك

باأللف  ((1))الػاك كالسثشى كالتشػيغ في الجسع ب أك ألف الشػف في الجسع (7)أك لمتشاسب (6)لمزخكرة

 .(3)كالشرب فمع يتبع الجخّ  تابع لمجخّ  ((2))كالتاء

                                                           

خاج،  الثبلثي الداكغ الػسط: كيشج كفي َدْعِج.) لكغ يجػز صخؼ (1) ، 1، جالمغة المباب في قػاعجدمحم عمي الدَّ
 (76ص

األشسػني،  يجػز صخفو لمّزخكرة، أك لمّتشاسب مثل: }َسبلِسَل َكأَْغبلاًل{ كما يقـػ مقاميسا: الجسع كألفا التأنضث.) (2)
 (.12، ص1، جالكافية في عمع الشحػ اجب،؛ ابغ الح381، ص2، جألفية ابغ مالظ شخح األشسػني عمى

ػ في ب)ألنو يفضج(.   (3)  
ػ في ب زيادة )ىي(.  (4)  

 في ب)السؤنث(.   (5)
ىػ حفع كزف الذعخ الجاعي إلى جػاز ما ال يجػز في الشثخ كىػ عشج األكثخ عذخة امػر  :الزخكرة الذعخية   (6)

عمى ما ىػ في الذعخ السشدػب إلى الدمخذخؼ: ضخكرة الذعخ عذخ عّج جسمتيا قصع ككصل كتخفضف 
كتذجيج مج كقرخ كإسكاف كتحخيظ كمشع صخؼ كصخؼ تّع تعجيج فالقصع ىػ في اليسدة الػصمضة فإّف األصل 

ضو الػصل بسا قبمو كقج يقصع في الذعخ كسا في ىسدة باب االفتعاؿ كغضخه كالػصل كسا في اليسدة القصعضة ف
فإّف األصل فضو القصع عّسا قبمو كقج يػصل في الذعخ كسا في ىسدة باب اإلفعاؿ. كالتخفضف كسا في الحخؼ 

رخ في األلف السسجكدة.  كاإلسكاف السذّجد. كالتذجيج في الحخؼ السخفف. كالسج في األلف السقرػرة. كالق
 .في الستحّخؾ. كالتحخيظ في الداكغ

 ِعْشج ُعَمَساء البجيع ىَػ ُمَخاَعاة الشطضخ. التشاسب:كمشع الرخؼ في السشرخؼ. كالرخؼ في غضخ السشرخؼ. 
،)أحسج نكخؼ،  ، 2ج اصصبلحات، مػسػعة كذاؼ؛ التيانػؼ، 241، ص1ج دستػر العمساء = جامع العمـػ

 (.1094ص
 .أّف صخؼ االسع السدتحّق لسشع الّرخؼ جائد؛ الضّصخار الّذاعخ إلقامة الػزف ببل خبلؼ (7) 

 فسغ، ذلظ قػُؿ الّذاعخ: 
 ْف َكاَف َقْج َشفَّ الُػُجػه ِلَقاءُ َكإِ   َكَأفَّ َدَناِنضًخا َعَمى َقَدَساِتيْع 
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 كىػ غضخ الـز ىشا (5)بومغ عمع السخاشب  البجّ  السعيػد الخارجيمعيػدة فضو أف  (4): إذا اتدعقػلو

 أؼ تدع عمل. لطاىخ أنو عػض عغ السزاؼ إلضوابل 

إنسا ىػ مجسػع السحكػر مغ  السبتجأ (6)خبخ : راجع إلى العّمة ال إلى العمل إلخ فضو نطخ إذقػلو

 (9) البضت ُيْخَتَجى (8) َخْضُخَىا َيَجاَؾ َيجٌ  "ألنو مغ قبضل  (7)كالسجسػع ِعَمٌل "السعصػفات"السعصػؼ عمضو ك

                                                           

 العضػف، كقضل ما بضغ الحاجبضغ.القدسات: مجارؼ  البضت لسحخز بغ مكعبخ الّزبيّ 
 الّذاىُج فضو: )دنانضًخا( حضث جاء مرخكًفا لمّزخكرة، كحقُّو السشع مغ الّرخؼ؛ ألّنو عمى صضغة مشتيى الجسػع.

:اإلنداف[ 4كيجػز أف يرخؼ ما ال يدتحّق الّرخؼ لمّتشاُسب، كقخاءة، نافع كالكدائّي: }َسبَلِسبًل { ]
ا{ ك }ُسَػاعا{ ك 23ككقخاءة األعسر: }َكاَل َيُغػثا َكَيُعػقا{].: اإلنداف[15ك}َقَػاِريًخا{] :نػح[ صخفيسا ِلُضَشاِسبا: }َكدِّ
تحقق: غخيج الذضخ،  شخح ديػاف الحساسةػ، ق(  421أبػ عمى أحسج السخزكقي األصفياني )ت:  }َنْدًخا{.)

ـ؛  2003ىػ ؛  1424، 1اف، طلبش –كضع فيارسو العامة: إبخاىضع شسذ الجيغ، دار الكتب العمسضة، بضخكت 
 لداف العخب،ابغ مشطػر،  ؛241، ص1، ج ، أسخار الببلغة فى عمع البياف؛ الجخجاني1018، ص1ج
 (.798، ص797، ص774، ص2ج،  المسحة في شخح السمحة، ابغ الرائغ ؛483، ص12ج

  (1)ػ في ب سقط ) بالػاك كالسثشى كالتشػيغ في الجسع( 
  (2)تى يححؼ كألف الشرب فضيسا كفي الجسع باأللف كالتاء(ػ في ب سقط )لضذ لمتسكغ ح 

يدمع في ىحا الجسع ما سمع في التثشضة؛ فتقػؿ في جسع ىشج: ىشجات؛ كسا تقػؿ في تثشضتيا: ىشجاف، إال ما ختع  (3)
بتاء التأنضث؛ فإف تاءه تححؼ في الجسع كتدمع التثشضة، تقػؿ في جسع مدمسة، مدمسات، كفي تثشضتيا: 

؛ دمحم 513، ص2، جالتػضيح ح عمىشخح الترخيالجخجاكّؼ،  مدمستاف، كيتغضخ فضو ما تغضخ في التثشضة.)
 (176، ص4ج ،ضياء الدالظ إلى أكضح السدالظعبج العديد الشجار، 

 في ب)التدع(.   (4)
 في ب سقط )بو(.   (5)
 في ب سقط )خبخ(.   (6)
 في ب سقط )السجسػع عمل( زيادة )عمضو(    (7)
 في ب)خضخ(   (8)
 في ب )الخضخ(.(9) 

 َكُأْخَخػ أَلْعَجاِئيا غائَطو  َيَجاَؾ َيٌج َخْضُخىا ُيْخَتَجى  
بغ أحسج  ، كيشدب إلى الخمضل175البضت مغ الستقارب، التخخيج: البضت لصخفة بغ العبج في ممحق ديػانو ص

الخضخ كالبخ، كيرفو يسجح الذاعخ رجبل بالكـخ كالجػد، ذاكخا أف إحجػ يجيو يختجى مشيا  السعشى:الفخاىضجؼ، 
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 "ةالعمّ "إلى  ((1))ةىي راجع "أف"عشو فمضذ األمخ كسا ضغ مغ ب فضو تعجد الخبخ لتعجد السخبخ فضج

 .(3)فانقمب الطغ عمضو "العمل"إلى ((2)) ةىي راجع بل

  [.5 /62,]الجسعةَسَثِل ٱلِحَساِر َيحِسُل َأسَفاَراك :(4)الىتع قػلوـ أؼ عمى شخيقة : بديادة البّل قػلو

 :[الجسمة معتخضة]

 ــ يعشي يجػز أف يكػف البّل بديادة البّل  ((1))ليا مغ اإلعخاب أؼ ال محلّ  (5)معتخضةالجسمة  : كقػلو

 لتػافق سائخ العمل. (2) أيزا مع االعتخاض زائجة

                                                           

) .": "يجاؾ يج خضخىا ُيختجىمػضع الذاىجبالذجاعة، فضحكخ أف يجه األخخػ غضع لؤلعجاء؛ ألنيا قػية عمضيع. 
، 1، ج،  أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظابغ ىذاـ ؛140، ص1ج شخح تدييل الفػائج،ابغ مالظ، 

 (. 214، ص1ج ألفية ابغ مالظ، شخح األشسػني عمى؛ األشسػني، 224ص
ػ في ب )مخاجع(  (1)  

  (2)ػ في ب سقط )ىي راجع( في األصل)راجع(.
البضت لمجاللة عمى تعجد الخبخ لسبتجأ كاحج؛ ألنو يعتقج أف "يجاؾ" الػاقع مبتجأ، ىػ كاحج في  كجو االستذياد: (3)

كاف في السعشى متعجدا، كعمى أف السعصػؼ كالسعصػؼ عمضو اثشاف أف اختبلؼ العمساء في جػاز  المفع، كإف
تعجد الخبخ إنسا كقع فضسا كاف السبتجأ فضو كاحجا في المفع كالسعشى معا، ككاف الخبخ متعجدا في المفع كالسعشى 

يرح حسمو كحجه عمضو، كيفضج أيزا، بحضث يرمح كل كاحج مغ الخبخيغ؛ ألف يكػف خبخا عغ ذلظ السبتجأ، ك 
معو فائجة يحدغ الدكػت عمضيا، فأما إذا كاف الخبخ متعجدا في المفع فقط، كسا في قػليع: "الخماف حمػ 
حامس"، أك عصف ثانضيسا عمى أكليسا، نحػ: "إبخاىضع كاتب كشاعخ" فإنو ال يكػف مغ مػضع الخبلؼ بضغ 

 أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،ابغ ىذاـ،  جد السصمق.)العمساء، ك أف التعجد في الذاىج، مغ باب التع
 ؛(.224، ص1ج

 في ندختضغ )تع( اخترار لكمسة )تعالى(.   (4)
كىي التي تعتخض بضغ شضَئْضغ متبلِزَمْضغ: "كالسبتجأ كالخبخ، كالفعل كمخفػعو، كالفعل  "الجسمة االعتخاضّية" (5) 

كمشرػبو، كالذخط كجػابو، كالحاؿ كصاحبيا، كالرفة كالسػصػؼ بيا، كحخؼ الجّخ ك متعمَّقو، كالقدع 
ػيًة كتدجيجًا كجػابو" كىي جسمة ال محّل ليا مغ اإِلعخاب، كيؤتى بالجسمة االعتخاضضة إلفادة الكبلـ تق

؛ عبج الخحسغ بغ حدغ َحَبشََّكة 327، ص2ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،الدضػشي،  كتحدضشًا.)
 1416، 1، دار القمع، دمذق، الجار الذامضة، بضخكت، ط الببلغة العخبية، ق(ػ1425السضجاني الجمذقي )ت: 
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الكل كأنو  زائجة كصفة بجؿىي  ((4))الشػف ك ((3))أؼ : أك صفة الشػف أؼ الجسمة صفة الشػف قػلو

 صفة السبجؿ.

 غ معشى زائجة.فإف اشتيار الشػف بالديادة يتزسّ  "حاؿ مؤكجة": عمى أنو قػلو

 بأحج االعتباريغ السحكػريغ في الذخح. ة: ففضو نطخ إلمكاف جعميا حااًل محقققػلو

 يجػز أف يكػف ألف فاعل زائجة كمغ قبميا ضخفيا. : ألف فاعل مغ قبميا إلخقػلو

 الشػف. قػلوصفة أؼ ل : كالجسمةقػلو

 زائجة. في زسضخالأك حاؿ أؼ مغ الشػف أك مغ : قػلو

 . ؿخب إلى الرػاب ىحا عمى التفدضخ األكّ مق ((5)) أؼ:قػلو

 الحفع عمى التفدضخ الثاني. ((6))أك إلى : قػلو

الكل از ال تحقضق مغ قبضل ذكخ ذلظ ألف تدسضة كل كاحج مشيا عمة مج (7): أك تقخيب ال تحقضققػلو

 .كإرادة الجدء

                                                           

 (.574، ص1ـ، ج 1996ىػ ؛ 
ػ في ب سقط ) قػلو(  (1)  

 في ب سقط)أيزا(.   (2)
ػ في ب سقط ) أؼ(  (3)  
ػ في ب زيادة)فػؽ(  (4)  
ػ في ب سقط )أؼ(  (5)  
ػ في ب )أكلى(  (6)  

ِلضل اَل عمى اْلَػْجو اْلَسْحُكػر ِبَأف  :التَّْقِخيب   (7) ِلضل عمى َكجو يْدَتْمـد اْلَسْصُمػب َفعجـ َتساـ التَّْقِخيب سػؽ الجَّ سػؽ الجَّ
ِزـ غضخ َمْصُمػب تفعضل مغ )حق( ِبَسْعشى )َثبت( ؛ َكَقاَؿ َبعزيع:  التَّْحِقيق: .َكاَف اْلَسْصُمػب غضخ اَلـز َكالبلَّ
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 ."شمحة"كلحلظ ال يعتبخ أؼ التأنضث في  :(1)قػلو

 ضغع اهُ يّ العمة كإ(3)األصػلضضغ ما يػجبو في اصصبلح  (2)الحكع السشرخؼغيخ  : أؼ حكعقػلو

غضخ "في  "التشػيغ"ك "الكدخِ "ط ألف سقػَ  "ال تشػيغ" ك "ال كدخ": كحكسو أف قػلوب السرشف

 مقتزى العمتضغ. "السشرخؼ

السزاؼ غضخ "ك "بالبلـ"مغ أف السعخؼ  السرشفإلى ما عشج  (4)إيساء: مالع يجخل إلخ فضو قػلو

 لػجػد العمتضغ. "مشع الرخؼ"لع يطيخ مشو أثخ  ساكإن "مشرخؼ

 االسع لسا شابو الفعل ححؼ ألجل مذابيتو أفّ  (6):عمع أف أكثخىع قالػاإلخ ا  (5)ةِ : كتقجيع الكدخ قػلو

 تبعو ثع :التي ىي التشػيغ كجعمػا تخؾ الرخؼ عبارة عغ ححؼ التشػيغ كقالػا ومة تسكشعآل اهُ يّ إ

                                                           

ْيء ِباْلُػُقػِؼ التَّْحِقضق ُلَغة: َرجَ  ْيء ِإَلى َحِقضَقتو ِبَحْضُث اَل يذػبو ُشْبية َكىَػ اْلُسَبالَغة ِفي ِإْثَبات َحِقضَقة الذَّ َع الذَّ
يْدَتْعسل  التَّْحِقيق َمْأُخػذ مغ اْلَحِقضَقة، َكىَػ َكػف اْلَسْفيـػ َحِقضَقة َمْخُرػَصة ِفي اْلَخاِرج، كقضل: كالتحقق:َعَمْضو، 

،شى، كالتيحيب ِفي المَّْفع )أحسج نكخؼ،  ِفي اْلَسعْ  ؛ الجخجاني، 231، ص1ج دستػر العمساء = جامع العمـػ
 (. 296، ص1ج الكميات،؛ أبػ البقاء، 64، ص،1ج التعخيفات،

 في ب سقط )قػلو(.   (1)
 في ب سقط)الحكع(.   (2)
 في ب )األكلضضغ ما يػجب(.   (3)
يَساء   (4) أكمأ ِإلضو، ميسػز: أؼ أشار، َكقضل اإِليساء َأف يكػف أمامظ فتذضخ ِإَلْضو ِبَضِجؾ َتأمخه باإلقباؿ ِإَلْضظ.)  :اإلِْ

،الحسضخؼ،   ؛99، ص4، جالسخرزابغ سضجه،  ، 11ج شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ
 (.222، ص1ج األلفاظ السختمفة في السعاني السؤتمفة،ابغ مالظ،  ؛7301ص

 لكدخ(. في ب )ا   (5)
أنَّو زيج َعبلَمة عمى خفَّة ااِلْسع كتسّكُشو ِفي َباب  عمى َأْرَبَعة َأْقَػاؿ أحُجىا:ِفي عمَّة ِزَياَدة التَّْشِػيغ  اْختمُفػا (6) 

َياَدة َكَما يذبو اْلَحْخؼ يْبشى ْيوَكىَػ َقػؿ ِسيَبػَ االسسَّضة  ، َكَذِلَظ أفَّ َما يذبو اْلِفْعل مغ اأْلَْسَساء يثقل َكاَل يْحَتسل الدِّ
َياَدة َعَمْضو تذعخ بحلظ ِإْذ الثقضل اَل يثّقل،  : أنَّو فخَّؽ َكاْلَقْػؿ الثَّاِنيَكَما عخؼ مغ شبييسا َيْأِتي عمى خفَّتو َفالدِّ

ْيو إالَّ افَّ اْلعباَرة مزصخبة ألفَّ َكىَحا يخجع ِإَلى َقػؿ ِسضَبػَ  َكىَػ َقػؿ الفخَّاء:سشرخؼ َبضغ السشرخؼ، َكغضخ ال
ْيء ِبَشفِدو،  ف َكَبضغ َما اَل يشػف َكَذا َتْعِمضل الذَّ أفَّ التَّْشِػيغ  َكاْلَقْػؿ الثَّاِلث:َمْعَشاىا أفَّ الشُّػف ُفخَّؽ بيا َبضغ َما يشػَّ
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اإلضافة "ك "ـالبّل "ا لع يكغ مع لسّ  وىحا القػؿ بأن :(1)كاالكدخ بعج صضخكرة االسع غضخ مشرخؼ كقػّ 

 باإلضافة سقػشو بتبعضة التشػيغ ال ((2)) أف يححؼ لسشع الرخؼ لع يدقط الكدخ فطيخ تىح "تشػيغ

ا شابو الفعل ححؼ مشو الكدخ كالتشػيغ معا لسشع الرخؼ كاألقخب نو لسّ مشيع الساتغ إ :كقاؿ بعزيع

 (4)ةِ أنو ال حاجة داعضة إلى إعاد ((3))التشػيغ تابعا لو مع يعػد في حاؿ الزخكرة مع ؿ كذلظ الاألكّ 

الرخؼ كالتشػيغ لع يعج ححؼ أيزًا لسشع  (5)الكدخبالتشػيغ كحجه فمػ كاف  الػزف يدتقضع إذ الكدخ

ا لكدخ ألنو أيزًا مسّ ا تبعوإال قجر الحاجة كإنسا  (6) ال يتخكب ضخكرة إلضو إذ مع الزخكرة ببل

 [الفعل.180]ب/يجخل

                                                           

 ؽ ِبو َبضغ ااِلْسع َكاْلِفْعل َكىَحا َفاسج لَػْجيْضغِ ُفخَّ 
ف َكالثَّاِني: أفَّ الفػارؽ َبضغ ااِلْسع َكاْلِفْعل َكِثضَخة :كاألل ـ، َأحجىَسا: أفَّ َما اَل يْشَرخؼ اْسع، َكَمَع ىَحا اَل يشػَّ ف، َكالبلَّ

َضاَفة، َفمع ُيْحَتْج ِإَلى التَّْشِػيغ، ، َكاإْلِ اْلَقْػؿ الخَّاِبع ك كحخكؼ الجخَّ أنَّو فخَّؽ َبضغ اْلُسْفخد كالسزاؼ َكىَحا َأْيزا ََ
ف   َفاسج مغ َثبَلَثة أكجو:َأحجىا َأف غضخ السشرخؼ يكػف ُمفخدا َكاَل يشػَّ

ُكػت َعَمْضو كالسزاؼ ِإَلْضو كجدء مغ اْلُسَزاؼ َكالثَّالِ  ث َأف َما ِفضو َكالثَّاِني َأف اْلُسْفخد مفارؽ لمسزاؼ أِلَنَّو َيرح الدُّ
ـ ُمْفخد َكاَل يشػف.) أبػ البقاء العكبخؼ، ؛ 461، ص5ج شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ يعر،  اأْللف َكالبلَّ

شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ ؛ ابغ عقضل،  76، ص75، ص74، ص1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،
 (.320، ص3ج مالظ،

 في ب)كقػؿ(.   (1)
ػ في ب )إلخ(  (2)  
ػ في ب سقط) التشػيغ تابعًا لو مع(  (3)  

 في ب )إعادتو(.   (4)
 في ب سقط)الكدخ(.   (5)
 في ب )ال يختكب(.   (6)
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 ((1)) يسشع"مدمسات"في  في ىحا التعمضل نطخ ألنو يػىع بػجػد السقتزى إلخ وف مشع تشػيشأل: قػلو

 "تشػيغ التسكغ" :تشػيو إاّل إنو عارضو السانع كلضذ كحلظ ألف السسشػع في ىحا الباب إنسا ىػ

 .(2)لضذ لمتسكغ بل لمسقابمة "تشػيغ مدمسات"ك

 ."مدمسات"كدخه يعشي مشع كدخ جخ  : كمشع جخه أؼقػلو

ه فمػ تابع لجخّ  "مدمسات"الشرب لمجخ ألف الشرب في ((4)) بتبعضتو قمبي أؼ ((3)) بتبعضتو : يقمبقػلو

 تابعا كالشرب متبػعا.  ه بالفتح يرضخ الجخّ مشع مشو الكدخ كجعل جخّ 

قػؿ الساتغ كحكسو أف عمى  "بسدمسات"الشقس  حضشئحأؼ فبل يخد  : كلػ قضل بانرخافو فبل كركدَ قػلو

 ."ال تشػيغ" ك "ال كدخَ "

 .اإلعخاب السختز باالسع ((5)) كىػ أؼ: قػلو

 عبلمة التسكغ أؼ كيسشع عبلمة التسكغ.: كمشع قػلو

 باعتبار الخبخ. (2)التحكضخ  ك "التسكغ"أؼ عبلمة  (1): كىػقػلو

                                                           

ػ في ب  )لسشع(  (1)  
ِحق لبلسع السعخب السشرخؼ إعبلما ِبَبَقاِئو عمى َأصمو َكَأنو لع يذبو اْلَحْخؼ فضبشى، َكاَل َتْشِػيغ التَّْسِكيغ:  (2) ىَػ البلَّ

 كتشػيغ اْلُسَقابَمةاْلِفْعل َفضْسَشع الّرْخؼ، َكُيدسى َتْشِػيغ األمكشضة َأْيزا كتشػيغ الّرْخؼ َكَذِلَظ كديج َكرجل َكِرَجاؿ، 
ِحق لَشْحػ مدمسات جعل ِفي ُمَقابَمة الشُّػف ِفي ُمدمسضغ َكقضل ىَػ عػض َعغ الفتحة نربا َكَلػ َكاَف  َكىَػ البلَّ
َكَحِلظ لع ُيػجج ِفي الّخْفع كالجخ ثعَّ الفتحة قج عػض َعْشيا الكدخة َفَسا ىَحا اْلِعَػض الثَّاِني َكقضل ىَػ َتْشِػيغ 

حاشية الرباف عمى شخح ؛ الرباف، 445، ص1ج المبيب عغ كتب األعاريب، مغشيابغ ىذاـ،  التَّْسِكضغ.)
 (.54، ص1، ج، األشسػنى أللفية ابغ مالظ

ػ في ب )تبعضو(  (3)  
ػ في ب ) بقمب تبعضة(  (4)  
ػ في ب )أؼ ىػ(  (5)  



207 
 

ب : أؼ يرح كال يستشع يعشي أف السخاد بالجػاز اإلمكاف العاـ كىػ سمب الزخكرة عغ جانقػلو

قضل أف ضخكريًا أك ال فبل يخد ما ((3)) صخفو سػاء كاف السخالف أؼ عجـ صخفو لضذ بزخكرؼّ 

 .((4)) تجػيد الزخكرة مػجبة ال

ال "ك "كدخ"كحكسو أف ال  قػلوالسذار إلضو ب "التشػيغ"ك "الكدخ"الحكع كىػ مشع ((5))ىحا: صخؼ قػلو

 ."غضخ السشرخؼ"إلى الحكع السحكػر ال إلى  (6)اً عمى أف يكػف ضسضخ صخفو عائج "تشػيغ

 ."ححؼ مزافضغ": أك يجػز جخياف إلخ عمى قػلو

 كىػ أؼ حكع صخفو.: قػلو

 .((7)) الطخفضغ : كالسسكغ الخاص كىػ سمب الزخكرة عغقػلو

التأنضث كل كاحج مشيسا ال مجسػعيسا  كالفا" "قػلوب شفأؼ مخاد السر "ألف التأنضث": كالسخاد قػلو

 .معاً 

 .(8)ؼطخ لدكميا إلخ كفي كػف الجسع الزما ل: ألف قػلو

                                                           

 في ب)كىي(.   (1)
 في ب)التحكخ( (2)
ػ في ب سقط)صخفو(  (3)  
ػ في ب )المجػزة(  (4)  
ػ في ب )بيحا(  (5)  

 في ب)عائجًا( في األصل)عائج(.   (6)
ػ في ب )الصخفضغ(  (7)  

 في ب )نطخ(.   (8)
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مرجر متعج فيػ صفة  (1)"ؿأف العج": كىػ مرجر مجيػؿ إلخ جػاب سؤاؿ مقجر تقجيخه قػلو

 الفاعل فبل يرح تفدضخُه بالخخكج الحؼ ىػ صفة المفع.

 قػلومغ المفطي كالسعشػؼ يختز بالمفطي ب : خخكجو أععّ قػلو: أؼ خخكج مادة إلخ يعشي أف قػلو

 .عغ صضغتو

 فإنو ممحق (4)ك "كػثخ"  "(3)عشق"ك "(2)فخح"ك "مقػؿ"ك "كسقاـ": فخخج التغضضخات الترخيفضة قػلو

 كغضخ ذلظ.(5)بفعمل

 :[التخخيع]

  .(1)التخخيع: ألنو أؼ قػلو

                                                           

مغ مرصمحات الشحاة فخخج السذتقات كميا، كال يخد السرجر السضسي أيزا بل خخج التغضخات  ""أّف العجؿ(1)
الترخيفضة بأسخىا قضاسضة أك شاّذة، لكشو بقي التخخضع كالتقجيخ، ثع خخج التخخضع بقػلو خخكج مادة االسع ألّنو 

في الرضغة فبل يرجؽ عمضو تغّضخ السادة ال خخكجيا عغ الرضغة كخخج التقجيخ كنحػه لعجـ دخػؿ السقّجر 
خخكجو عغ صضغتو األصمضة، أك السخاد الخخكج الترخيفي ال لسعشى كال لتخفضف، فبل يخد التغّضخات الترخيفضة 

؛ التياكني، 53، ص1ج الخرائز،ابغ جشي،  بأسخىا قضاسضة أك شاذة، ككحلظ التخخضع كالترغضخ كنحػىسا.)
 (.1170، ص1169، ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات

: كصل ما بضغ الػرؾ كالداؽ، كيخفف فضقاؿ: ِفْخٌح في لغة سفمى مزخ، كىي مؤنثة، ككدخت فخح: الَفِخحُ    (2)
الفاء عمى أعقاب كدخة الخاء حضث اسكشت، كمغ فتحيا مع سكػف الخاء تخكيا عمى ما كانت، كَفِخُح الخجل: 

؛ اليخكؼ، 245، ص4، ج 168، ص1ج العيغ،فخاىضجؼ، )ال نفخه مغ حضو الحيغ ىع أقخب عذضختو إلضو.
 (. 142، ص7تيحيب المغة،ج

. كالشَّْعُت ِمْعشاٌؽ كُمْعِشٌق كَعشضٌق. كَسْضخ َعشضٌق. )الفخاىضجؼ، عشق   (3) كابِّ ، 1، جالعيغ: الَعَشق: مغ سَضِخ الجَّ
 (.168ص

 (. 1969، ص3ج السعاصخة، معجع المغة العخبيةد. أحسج السختار،  ).مفخد: كثضخ متخاكع مغ كّل شيء َكْػَثخ(4)
 في ب )بعمل(.  (5) 

ا َثاِنضو َحْخُؼ َحْمٍق َكَفِخٍح، َيُجػُز فضو َفْخٌح، كِفْخٌح كِفِخٌح، كنحػ عشق يجػر ِفضو ُعْشٌق.) ابغ الدخاج،   األصػؿ َفَفِعٌل ِمسَّ
 (.39، ص1، جشخح شافية ابغ الحاجب؛ الخضي اإلستخاباذؼ، 158، 3، جفي الشحػ
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 .(2)"زسشيكالتّ  :"خخكج التقجيخؼ كنحػه : كقػلو

 .ال يخد لكػنو لمتخفضف (3)كحلظك : ككحلظ التخخضع أؼ قػلو

 :[الترغيخ]

 .يخد الترغضخ لكػنو لسعشىال  أؼ ك كحلظ :(4)الترغيخ: كقػلو

 .(3)"رجمضغ" (2)مثل :نحػ "السثشى"ك ((1)) "كالجسع" :: كنحػىساقػلو

                                                           

 ىػ ححُؼ أكاخخ األسساء السفخد تخفضفا، كسا ححفػا غضخ ذلظ مغ كبلميع تخفضفا، لتخخيع:ا (1)
التخخضع ال يكػف إال في الشجاء إال أف ُيزصّخ شاعٌخ، كإنسا كاف ذلظ في الشجاء لكثختو في كبلميع، فححفػا ذلظ كسا ك 

اختبلؼ الشحػيضغ في تخخضع الثبلثي: ذىب البرخيػف إلى أنو ال يجػز تخخضسو، كذلظ؛ ألنو ححفػا التشػيغ، 
ى ثبلثة أحخؼ، فيػ عمى غاية الخفة، فبل يحتسل التخخضع إنسا دخل في الكبلـ ألجل التخفضف، كما كاف عم

ؼ إلى اإلجحاؼ بو، كذىب الكػفضػف إلى أنو يجػز تخخضسو إذا كاف أكسصو  دِّ الححؼ؛ ألفَّ الححؼ مشو ُيؤَّ
، 2ج الكتاب،، سضبػيو كفي "كتف": "يا َكِت" كما أشبو ذلظ .) متحخًِّكا، كذلظ؛ نحػ قػلظ في "عشُق". "يا عُغ"

 (.178، ص1ج أسخار العخبية،؛ األنبارؼ،  242، ص1ج السقتزب،السبخد،  ؛240ص239ص
معشاه كيكػف لتزسشو يصمق عمى معاف. مشيا إعصاء الذيء معشى الذيء. كبعبارة أخخػ إيقاع لفع مػقع غضخه  (2)

حخؼ معشى حخؼ، أك فعل معشى فعل آخخ، كيكػف فضو معشى  تزسغفي الحخكؼ كاألفعاؿ، كذلظ بأف 
الفعمضغ معا كذلظ بأف يأتى الفعل متعجيا بحخؼ لضذ مغ عادتو التعّجؼ بو، فضحتاج إلى تأكيمو أك تأكيل 

دستػر العمساء = أحسج نكخؼ،  الحخؼ.)تزسيغ الفعل كالثاني تزسيغ الحخؼ لضرّح التعجؼ بو، كاألكؿ 
 (469، ص1اصصبلحات، ج مػسػعة كذاؼ؛ التيانػؼ،  67، ص2،ججامع العمـػ

 في ب سقط)ك(.   (3)
ْيء َصِغضخا كمشدػبا ِإَلى الرغخ. َكعشج الشَُّحاة جعل ااِلْسع ُمَرغًخا َأؼ َداال عمى معشى  خ:الترغي (4) جعل الذَّ

مترف بالرغخ كالخجضل. َكىَػ مغ َخػاص ااِلْسع السعخب َفبَل يرغخ اْلِفْعل َكاَل اْلَحْخؼ َكاَل ااِلْسع اْلَسْبِشّي ، 
َأؼ لتحقضخ َشْأنو كجبضل َأك َذاتو كصفضل َكىَحا ىَػ الُسَخاد بَقْػليْع ِإف  َكلو َفَػاِئج َفَتاَرة يرغخ ااِلْسع لئلىانة

الترغخ قج يكػف لمرغخ. َكتاَرة لمتقمضل كجرييسات. َكتاَرة لمتقخيب ِإمَّا لدمانة كبعضج اْلَعْرخ َكِإمَّا لسكانو كجكيغ 
َساء َأؼ قخيب مغ َمَكاف َتْحَتو َأك َمْشِدَلتو كرجيقي. َكتارَ   ة لمتعصف كضا أخي َكَيا َحِبضِبي. َكقضل لمتعطضع.)الدَّ

ىسع اليػامع في شخح جسع الدضػشي،  ؛203، ص2، جدستػر العمساء = جامع العمـػأحسج نكخؼ، 
 (.169، ص1ج الجػامع،
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 .خكج مادة االسعخُ  قػلو: لعجـ كػف في داخمة في اليضئة فخخج بقػلو

  ."مجخػليا"ك "في"بضغ  ((4))أؼ : لجػاز الفرلقػلو

الدائج فيي  (6)ؼك الفرل بالحخ  ((5)) لسشع فإنو لذجة امتداجيا بسجخػليا "الـ التعخيف": بخبلؼ قػلو

االسع فضو مادة  (7)خخكج خخ لرجؽيقاؿ أنو معجكؿ عغ اآلفي أخخ أف  داخمة في اليضئة فضرح

  .حضشئح

 .: كال متزسغ عصف عمى معجكؿقػلو

 .بسعجكؿ (9)مضذف قػلوفي  :(8)قػلو

 :[الطخؼ]

 . "بفي"ر مقجّ  الطخؼلكػنو ضخفا ك أؼ بجكف صستُ  "يـػ الجسعة" :قػلو: بشفذ قػلو

 .(2)معجؿ قػلوـ في اليضئة راجع إلى لجخػؿ البّل  ((1)) قػلو:

                                                           

ػ في ب )مثل الخجاؿ كالسثشى مثل(  (1)  
 في ب سقط )مثل(.   (2)
، كالتثشضة ك الجسع كالشجاء كالتخخضع   عبلمات االسع  (3) كثضخة، فسشيا األلف كالبلـ، كالتشػيغ ، كحخكؼ الجخِّ

يكػف مخبًخا عشو، فيحه، معطع عبلمات  يكػف فاعبًل أك مفعػاًل؛ كأف كالترغضخ، كالشدب كالػصف؛ كأف
 (109، ص1ج المسحة في شخح السمحة، ؛ ابغ الرائغ،39، 1ج أسخار العخبية،األنبارؼ،  األسساء.)

ػ في ب سقط )أؼ(  (4)  
ػ في ب )يسشع(  (5)  

 في ب )بالحخؼ(.   (6)
 في ب سقط)خخكج(.   (7)
 في ب سقط )قػلو(.   (8)
 في ب )لضذ(.   (9)
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 مشػػ  ((4))"أمخ  "في  "ـالبّل "يعشي أف  (3)متزسغ :قػلو: كبقاء معشى التعخيف إلخ راجع إلى قػلو

فضو  "ـالبّل "غ ألف ا بخبلؼ أخخ فإنو معجكؿ فقط كلضذ بستزسّ ـ كليحا صار مبشضّ فضكػف متزسشا البّل 

 .(5)غضخ مشػػ كليحا بقي معخباً 

 يػجج كل كاحج مشيسا ((7)) أنوإلخ يعشي  "ال رجلَ "كنحػ  :قػلوإلخ تفخيع عمى  ((6)) العجؿ : فبضغقػلو

ككل شضئضغ يػجج أحجىسا بجكف  "أمذ"في  ((8))يجتسعاف الكآخخ ك  "ال رجل" :خخ في نحػبجكف اآل

 .(10)فبضشيسا عسػـ كخرػص مغ كجو ((9)) اآلخخ كيجتسعاف

 . ((11)) محققا صفة خخكجاً  قػلو: كلع يقل بو عصف عمى قػلو

                                                           

ػ في ب سقط )قػلو(.  (1)  
كل ضخؼ َفيَػ ِفي التَّْقِجيخ َجار كمجخكر أِلَف َقْػلو: )صمضت َيْػـ اْلُجُسَعة( َمْعَشاه: صمضت ِفي َيْػـ اْلُجُسَعة، كَعمى (2) 

َماف َأك اْلَسَكاف  ىَحا اْلقَضاس َساِئخ اأْلَْزِمَشة كاألمكشة، كالطخؼ ِفي عخؼ الشَّْحِػيضغ: َلْضَذ كل اْسع مغ َأسَساء الدَّ
شْ  بَلؽ، بل الّطْخؼ ِمْشيا َما َكاَف مشتربا عمى َتْقِجيخ )ِفي( كاعتباره ِبَجَػاز ُضيػرىا َمَعو َفَتقػؿ: ُقْست عمى اإْلِ

نتائج الفكخ في الشَّحػ ؛ الديضمي،  63، ص1ج األصػؿ في الشحػ،اْلَضْػـ، َكِفي اْلَضْػـ. )ابغ الدخاج،  
ييمي  (.589، ص1، جالكمياتأبػ البقاء،   ؛288، ص1، جلمدُّ

 في ب )كمتزسغ(.   (3)
ػ في ب)أمذ(  (4)  
كىي أف ال يكدخ، كال يرغخ، كال يشكخ، كال يزاؼ، كال يحمى بأؿ، كإنسا بشي  أمذكال خبلؼ في إعخاب  (5)

لتزسشو معشى حخؼ التعخيف، كعمى حخكة لمتخمز مغ التقاء الداكشضغ، ككانت كدخة؛ ألنيا األصل في 
 (.392، ص3،  جعمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ حاشية الربافالتخمز.) الرباف، 

ػ في ب)السعجكؿ(.  (6)  
ػ في ب)أنيسا(.  (7)  
ػ في ب )ك يجتسعاف(.  (8)  
ػ في ب سقط )ككل شضئضغ يػجج أحجىسا بجكف اآلخخ كيجتسعاف(.  (9)  

"ال رجل" متزّسغ لمحخؼ ال معجكؿ كأخخ معجكؿ ال متزسغ ك"أمذ" معجكؿ كمتزسغ لجخػؿ البلـ في  (10)
 (.1170، ص2، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحاتالتيانػؼ.  الرضغة، كبقاء معشى التعخيف بعج العجؿ.)

(.ػ في ب زيادة)قػلو   (11)  
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 .لمباب شخداً (2) "حزار"فإنو حسل عمى  "قصاـ"ا في األخػات كس ((1))كال لتتبع 

 .: أؼ كخخكج ثبلث فضكػف خبخ مبتجأ مححكؼقػلو

بسعشى كاحج  ((3)) "مثمث"ك "ثثم"أنو لسا كجج كل مغ  تعساليسا بسعشى التكخيخ إلخ حاصمو: السقػلو

لفع العجد  (5)يالسعضغ كلفع السقدػـ عمضو ف((4))العجد أجداء عمى ىحا  ذؼ أمخٍ  فائجتيسا تقدضع

 "رجبًل رجبلً  ني القـػجاء"ك "جدءاً  قخأت الكتاب جدءاً " :شخاد في كبلـ العخب نحػعمى اإل (6)سكخرال

ًا باالستقخاء كإلحاق أيزًا التكخيخ عسبلً  :فكاف القضاس في باب العجد((7))العخاؽ بمجًا بمجًا "  أبرختُ "ك

و أصمَ  كل مغ ثمث كمثمث غضخ مكخر لفطا حكع بأفّ  ككجج (9)باألغمباألعع  الستشازع فضو ((8))مسفخدل

 .(12)و أصمونّ إضل قف (11)ثةثمك"مثمث"األ "ثمث"(10) [180لفع مكخر بسعشى]أ/ لفع مكخر كلع يأتِ 

                                                           

ػ في ب )كال سع(.  (1)  
)قصاـ( ك )غبلب( مبشّي في الحجاز، كمعخب في بشي تسضع، إاّل ما في آخخه راء، نحػ   كعمسا لؤلعضاف مؤّنثا ك (2)

، ، أمالي ابغ الذجخي ق(ػ 542ضضاء الجيغ أبػ الدعادات، السعخكؼ بابغ الذجخؼ )ت:  )حزار(.)
ابغ  ؛361، ص2ـ، ج 1991ىػ ؛  1413، 1السحقق: د. محسػد دمحم الصشاحي، مكتبة الخانجي، القاىخة، ط

 (35، ص1ج الكافية في عمع الشحػ،الحاجب،  
ػ في ب زيادة ) كثبلثة ثبلث(.  (3)  
ػ في ب سقط)العجد(  (4)  

 في ب زيادة )غضخ(.   (5)
 في ب)مكخر(.   (6)

ػ في ب)الدػادة بمجًا بمجًا(.  (7)  
ػ في ب)كإلحاؽ السفخد(.  (8)  

 في ب سقط )باألعع( في ب )باألغمب(.   (9)
 في ب سقط )كل مغ ثمث كمثمث غضخ مكخر لفطا حكع بأف أصمو لفع مكخر كلع يأت لفع مكخر بسعشى(.   (10)
 في ب )األمثمة(.   (11)
ألف السقرػد التقدضع كلفع السقرػد مكخر أبًجا نحػ: جاء القـػ رجبًل رجبًل فمسا كججنا أحاد غضخ مكخر لفًطا،  (12)

مع أف السقرػد التقدضع بأف أصمو لفع مكخر، ذىب الكػفضػف إلى أف تػكضج الشكخة بغضخ لفطيا جائد، إذا 
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 (1)"خذَ عْ مَ "ك "ارذَ عِ " مغ العجد إلى "َمْفَعلُ "ك "ِفَعاؿٍ  "يعزج ما قضل مغ أنو جاء  : كيعزجه أؼقػلو

 ألنو مشدػب إلى ُخساسي كُسجاسي.  سجاسي"ك "خساسي : "عقػلي

قػلو: كيجاب بأف الشدبة إلخ حاصمو أنو لع يدسع مشيع ُخساس كمخسذ كال سجاس كمدجس بل 

حتى يجؿ عمى  اصصبلحضةً  كلضدت الشدبة فضيسا"بياء الشدبة" (2) مشيع ُخساس كُسجاسمدسػع 

الُخساسي المفع السذتسل  و كمعشىثبػتو في كبلميع بل لفطضّ  فضجؿ عمى الشدبة إلى السجخد عغ الضاء

  .(4)المفع السذتسل عمى ستة أحخؼ الدجاسيّ  ((3))عمى خسدة أحخؼ كمعشى

                                                           

ىب البرخيػف إلى أف تأكضج الشكخة بغضخ لفطيا كانت مؤقتة نحػ قػلظ: "قعجت يػًما كمو، كقست لضمة كميا". كذ
غضخ جائد عمى اإلشبلؽ. كأجسعػا عمى جػاز تأكضجىا بمفطيا نحػ: "جاءني رجٌل رجل، كرأيت رجبًل رجبًل، 

؛ 369ص2ج اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ،األنبارؼ،  كمخرت بخجٍل رجٍل" كما أشبو ذلظ.)
 (.350، 3جاألشسػنى أللفية ابغ مالظ، حاشية الرباف عمى شخح  الرباف،

"فعاؿ" أك: "مفعل"، نحػ: أحاد كمػحج، ثشاء كمثشى، ثبلث كمثمث، رباع كمخبع، خساس كمخسذ، سجاس  (1)
.يقػؿ الشحاة: إف كل لفع مغ ىحه  .كمدجس، سباع كمدبع، ثساف كمثسغ، تداع كمتدع، عذار كمعذخ.

، 2ج المسحة في شخح السمحة،ابغ الرائغ،  مختضغ لمتػكضج.) األلفاظ معجكؿ عغ لفع العجد األصمي السكخر
 (.223، ص4، جالشحػ الػافي؛ عباس حدغ، 745ص

ػ في ب سقط ) ألنو مشدػب إلى خساس كُسجاس. قػلو: كيجاب بأف الشدبة إلخ حاصمة أنو لع يدسع مشيع    (2)
 خساس كمخسذ كال ُسجاس كمدجس بل السدسػع مشيع ُخساس كُسجاس(.

ػ في ب سقط)كمعشى الخساسضة المفع السذتسل عمى خسدة أحخؼ(.  (3)  
جل كل اْسع تشدبو ِإَلى َأب َأك بمج، َكَما أشبو َذِلظ، َفإنَّظ تْمحقو اْلَضاء الثَِّقضَمة، َعبلَمة لمشدب، َكَذِلَظ َقْػلظ: ىَحا ر    (4)

 .ا اْلَباببكخؼ، َكىَحا رجل عامخؼ، َكىَحا رجل مكي، َكَكَحِلَظ َجِسضع ىحَ 
خ اَلِزَمة َقاَؿ َأُبػ اْلحدغ الػراؽ: اْعَمع َأف الّشَدب َمْعَشاه ِإَضاَفة َشْيء ِإَلى َشْيء، َكِإنََّسا تذجد ياؤه، أِلَف الشِّْدَبة ترض

َضاَفة َأشج ُمَبالَغة مغ َساِئخ اإلضافات، فذجدكا َياء ىَحا، لضجلػا عمى ىَحا اْلسَ  ْعشى، لمسشدػب، َفَراَرت ىِحه اإْلِ
َفِإذا َكاَف ااِلْسع سالسا مغ ُحُخكؼ اْلَسّج كالمضغ، ِزْدت َياء الشِّْدَبة ِفي آِخخه، َشاؿ ااِلْسع َأك قرخ، َكَقْػِلظ ِفي 

عمل ؛ ابغ الػراؽ، 140، ص3ج السقتزب،السبخد،  الّشَدب ِإَلى بكخ: بكخؼ، َكِإَلى سفخجل: سفخجمي .)
 (.529، ص1ج الشحػ،
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إلضو كال  ((1))السزاؼ مزافا بتقجيخ خُ خَ يكػف آ: كتقجيخ اإلضافة يػجب إلخ يعشي ال يجػز أف قػلو

  :ألحج أمػر ثبلثة ((2)) يػجب تقجيخ اإلضافةيكػف معجكاًل ألف 

 .(4)"حضشئحٍ "ك "يػمئحٍ " :كسا في"عغ السزاؼ إلضو  ((3))العػض  ا لمتشػيغ مّ إ" -

 .(5)"بعج" ك "قبل" :كسا في" ا لمبشاءمّ إ"ك -

كلضذ في  (7)"ع عجػضتيا تضع "مثل  :كسا في"أخخػ في المفع  ((6))ضافةإلا مّ إ "ك - 

كفضو مشع  ((8)) األخضخيغ خخ كاحج مشيا فمضذ بسزاؼ تقجيخًا فضكػف معجكاًل عغ أحجآ

بتقجيخ  في أجسع كأخػاتو معخفات (9)الخميلالحرخ فضسا ذكخ مغ الػجػه بسا ذىب إلضو 
                                                           

ػ في ب سقط)السزاؼ(  (1)  
ػ في ب )مػجب(  (2)  
ػ في ب)السعػض(  (3)  

: َكىَػ َتْشِػيغ يْمحق ااِلْسع عػضا َعغ اْلُسَزاؼ ِإَلْضو لسشاسبة َبضشيَسا َكىي التََّعاُقب َأؼ َمِجيء كل َتْشِػيغ اْلِعَػض(4) 
ِحضغ َكاِحج ِمْشيَسا عقضب ُسُقػط اآلخخ مثل ِحضَشِئٍح كيػمئح َأؼ ِحضغ ِإْذ َكاَف َكَحا َكَيْػـ ِإْذ َكاَف َكَحا. َفكل َكاِحج مغ الْ 

،َلى ِإْذ.) أحسج نكخؼ، َكاْلَضْػـ ُمَزاؼ إِ  ؛ األشسػني، شخح عمى 240، ص1ج دستػر العمساء = جامع العمـػ
 (.31، ص1ألفضة ابغ مالظ ، ج

 .َكاآْلخخ: َأف يْبشى عمى الّدُكػف  .:َأحجىَسا: َأف يْبشى ااِلْسع عمى َحَخَكةالسبشيات عمى قدَسْيغِ  (5)
َكاَف معخبا قبل اْسِتْحَقاؽ اْلبشاء، َنْحػ: قبل َكبعج، َأنَّيَسا َكاَنا يشرباف َفالَِّحؼ يْدَتحق َأف يْبشى عمى َحَخَكة: كل اْسع 

 ؛223، ص 222، ص1ج عمل الشحػ،ابغ الػراؽ،  كيخفزاف قبل َحاؿ اْلبشاء، َنْحػ: ِجْئت قبمظ كبعجؾ.)
 (.250، ص4، ج، السخرزابغ سضجه

ػ في ب)إضافة(  (6)  
باب يكخر فضو االسع في حاؿ اإلضافة: كيكػف األكؿ بسشدلة اآلخخ كذلظ قػلظ: يا زيَج زيَج عسٍخك، كيا زيَج   (7) 

زعع الخمضل رحسو هللا كيػنذ أف ىحا كمو سػاء، كىي لغة لمعخب جضجة. كقاؿ جخيخ:  .زيَج أخضشا كيا زيَج زيَجنا
؛ 205، ص2ج الكتاب،سضبػيو،  مقَضّشكُع في َسػدٍة عسُخ.)يا َتْضَع تضَع َعجّؼ ال أبا لكُع ... ال يُ  :مغ البدضط

 (.343، 1ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،   ؛227، ص4ج السقتزب،السبخد، 
  (8)ػ في ب)األخخيغ(.

 ـ( 786 - 718ق /  170 - 100) (9)
ىػ( مغ أئسة المغة كالشحػ: ىػ أبػ عبج الخحسغ الفخاىضجؼ األزدؼ فقج كاف الغاية في 170بغ أحسج )ت  الخميل



215 
 

خخ بتقجيخ لى أف يقاؿ في امتشاع كػف آفاألكْ  مّػىا عغ تمظ الػجػهاإلضافة مع خُ 

  .يشاى ((2))إضياره كال يجػز إلضو ال يححؼ إاّل إذا جاز إضياره ((1))أف السزاؼ اإلضافة

في اختبلؼ إلخ جػاب سؤاؿ مقجر تقجيخه ال يجػز أف يكػف أخخ  ((3)) ال بأس ضخ أؼ: كال ضقػلو

فأجاب بأنو يكفي لرحة العجؿ إبقاء أصل  "ةفمعخ "ككػف اآلخخ  "نكخة"لكػنو  خِ خَ اًل عغ اآلمعجك 

  .السعشى

 ((4)) "إال"معجكاًل عغ  خخَ اب سؤاؿ مقجر تقجيخه أنو لػ كاف آإلخ أيزًا جػ  "كأمذ": كلع يكغ قػلو

 "أمذ"إنو لضذ تعخيف  حاصمو معخفة فأجاب بسا (5)"األمذ"معجكاًل عغ  "أمذ"لكاف معخفة كسا أف 

                                                           

استخخاج مدائل الشحػ كترحضح القضاس فضو كىػ أكؿ مغ استخخج العخكض كحرخ أشعار العخب بيا كعسل 
 السعخكؼ بابغ سعج )ت: أبػ عبج هللا دمحم أكؿ كتاب العضغ السعخكؼ السذيػر الحؼ بو يتيضأ ضبط المغة.)

، القدع الستسع لتابعي أىل السجيشة كمغ بعجىع، السحقق: زياد دمحم مشرػر، مكتبة الصبقات الكبخى ىػ(،  230
، 2، جاألعبلـ ؛ الدكمي، 31، ص 1؛،ج23، ص1، ج1408،  2العمـػ كالحكع ؛ السجيشة السشػرة، ط

 (.314ص
  (1)ػ في ب سقط) أف السزاؼ(.

ػ في ب سقط)إضياره(.  (2)  
ػ في ب )ما ىي(.   (3)  

  (4)ػ في ب )اآلَخِخ(.
فإنسا بشضت؛ ألنيا تزسشت معشى الـ التعخيف؛ ألف األصل في "أمذ" األمذ، فمسا تزسشت معشى  ""أمذ(5)

البلـ، تزسشت معشى الحخؼ؛ فػجب أف تبشى. كإنسا بشضت عمى حخكة اللتقاء الداكشضغ، كإنسا كانت الحخكة 
ة عغ الـ التعخيف، كدخة، ألنيا األصل في التحخيظ اللتقاء الداكشضغ. كمغ العخب مغ يجعل "أمذ" معجكل

فضجعميا غضخ مرخكفة، أؼ عبلمة الخفع فضيا الزسة، كعبلمة الشرب كالجخ الفتحة. َقاَؿ الكدائّي: الَعَخب 
 َتقػؿ: كّمسُتظ َأْمِذ، كأَعَجَبشي َأْمذ َيا ىَحا. َكتقػؿ ِفي الّشكخة: أعَجَبشي َأْمٍذ، كَأْمٌذ آَخخ، َفِإذا أضفَتو َأك نّكختو

ْضو اأْللف كالبّلـ لمتعخيف أجخيَتو باإلعخاب، َتقػؿ: َكاَف َأْمُدشا َشّضبًا، كرأيُت َأمَدشا الُسباَرؾ. َكتقػؿ: َأك أدخمَت َعمَ 
ف َأدخل َعَمْضو األلَف كالبّلـ. )اليخكؼ، َمزى اأَلْمُذ ِبَسا ِفضو، كَقاَؿ الفّخاء: َكمغ اْلَعَخب َمغ َيخِفس اأَلْمِذ َكإِ 

 غة،تيحيب الم
 (.52،ص 1ج أسخار العخبية،؛ األنبارؼ، 80، ص13ج
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لػقػعو نكخة في  ((1))البّلـ ف يتزسغأ كال يجػز في أخخ ـلكػنو معجكاًل عغ السعخفة بل لتزسشو البّل 

 ((3)) " معجكؿ خُ خَ أ"كتحقضقو أف  "ندػة آخخ (2)شيتجاء" :نفذ األمخ بجلضل كقػعو صفة لمشكخة نحػ

 (5)وعش ((4)) معجكؿ "أمذ"ك "التشكضخ"إلى  "التعخيف"أؼ عجؿ عغ  "معشى"ك "لفطاً "ـ عغ ذؼ البّل 

 .(6)لفطًا دكف معشى

 .(8)عغ جسع أؼ عشج األكثخيغ ((7)) معجكؿ: قػلو

                                                           

ػ في ب سقط )كال يجػز في أخخاف يتزسغ البّلـ(  (1)  
 في ب)جاءني(.    (2)

ػ في ب )معجكاًل(  (3)  
ػ في ب)معجكاًل(  (4)  

 في ب )عغ(.   (5)
ٍؿ آَخُخ؛ أَلنَّو ُيَؤنَّث كُيْجَسع ِبَغْضخ ِمْغ، َكِبغضخ اأَللِف كاّلبلـ، َكِبغضخ اإِلضاَفِة، َتقػؿ: َمَخْرت بخجٍل آَخَخ، كبخجا (6)

ْخؼ َكىَػ َمَع ذلظ َجسعٌ  ف كإِ ، ُأَخَخ، كآَخِخيَغ، كبامخأٍَة ُأْخَخػ، كبشدػٍة ُأَخَخ، فمّسا جاَء َمْعُجكاًل َكىَػ ِصَفٌة ُمِشَع الرَّ
ْضَت ِبو رجبل َصَخْفَتو ِفي الشَِّكخة، ِعْشج اأَلْخِفر، َكلع ترخْفو، ِعْشج ِسضَبػَ   ؛248، ص3ج الكتاب،ْيو.) سضبػيو، َسسَّ

، تحقضق: د.ة ىجػ محسػد  معانى القخآف لؤلخفرق(، 215أبػ الحدغ ، السعخكؼ باألخفر األكسط )ت: 
، 3ج السقتزب، ؛ السبخد،38، ص1ـ، ج 1990ىػ ؛  1411، 1قخاعة، مكتبة الخانجي، القاىخة، ط

بضجؼ،377ص  (36، ص10، جتاج العخكس ؛ الدَّ
ػ في ب)معجكاًل(  (7)  
قاؿ بعس الشحػيضغ: إف جسع ككتع، معجكلة عغ جسع ككتع، ألف باب "أفعل ك فعبلء" في الجسع، أف يكػف  8)

عمى "فعل" ساكشة العضغ، نحػ: أحسخ كحسخاء كحسخ، كأشيب كشيباء كشيب، فكاف حق جسعاء ككتعاء 
شيب، فعجال عغ كأجسع كأكتع، أف يكػف جسعو عمى "فعل" نحػ جسع ككتع، ساكشة العضغ، عمى قضاس حسخ ك 

 ."فعل" إلى "فعل" كىحا قػؿ مغ يعتقج أنيا صفات.
الحدغ بغ عبج هللا القضدي )ت:  قاؿ أبػ عمي الفارسي: باب أجسع كجسعاء، كأكتع ككتعاء كما يتبع ذلظ مغ بقضتو.)

كت دراسة كتحقضق: د. دمحم بغ حسػد الجعجاني، دار الغخب اإلسبلمي، بضخ  اإليزاح، إيزاح شػاىجىػ(، 6ؽ 
 (506، ص1ج   1987ىػ ؛  1408، 1لبشاف، ط –



217 
 

 "فإنو قاؿ لضذ قضاس كل  ((1))الفارسي عميّ أي عشج أبي  "َجْسعاَكات  "أك  "َجَساَعي  ": أك قػلو

 "أيزًا ك ((2))"ُفّعل  "السجسػع عمى  "لعَ فْ أَ "مؤنث  "ُفَعبلء  "بل قضاس  "ُفّعل "أف يجسع عمى  "ُفَعبلء 

 "لجسع" يرمح "لعَ فَ "ك "عَ سَ جَ "معجكاًل عغ  "عُ سْ جَ "كلػ كاف  "عُ سْ جَ "ال  ،"َأْجَسُعػفَ "عمى "َمْجُسػع " "َأْجَسعَ 

 ال صفة كقضاس (3)اسع "ءاعَ سْ جَ "كالحق أف  "قاؿ "عسْ جَ " "جاءني الخجاؿ"السحكخ كالسؤنث لجاز 

فجسع  "صحخاكات"ك "كرحارػ "في الترحضح  "َفْعبلكات  "في التكدضخ ك "َفَعاَلى  "اسسا  ((4))ءبَل عْ فَ 

كحلظ فجسعو إذف عمى  لػكاف اسسًا لكاف أجسع أيزاً  "جسعاء"معجكٌؿ عغ أحجىسا كيخد عمضو أف 

 أنو "عَ سْ جَ "ـ في كتحقضق الكآل "الػصف"ك "العمع" إالّ  "الشػف "كَ  "بالػاكِ "شاذ إذ ال ُيجسع  "أجسعػف "
كيكػف  "َفْعبلكات  "أك  "فعالي  "فيػ معجكؿ عغ  أبػ عميّ ذىَب إلضو ((6))كساإف كاف اسسًا ((5))

كسا  "الشػف "ك "بالػاك"السستشع جسعو  (7)"َأْفَعل  " "َفْعبَلء  "كاف جسع  فشاذ كإ "الشػف "ك "بالػاك"جسعو 

                                                           

ػ في ب سقط)الفارسي(  (1) 
 ـ(. 987؛  900ق /  377؛  288: )َأُبػ َعمّي اْلَفاِرسي

ِبَبْغَجاد، َكدخل ِإَلْضيا سشة سبع ىػ اْلحدغ بغ َأْحسج بغ عبج اْلغفار اْلَفاِرِسي الشَّْحِػّؼ َأُبػ َعمّي كلج ِبَسِجيَشة فدا، كاشتغل 
حب كثبلثسئة َكَكاَف ِإَماـ كقتو ِفي الشَّْحػ َكَدار َكَجخت َبضشو َكَبضغ الستشبي مَجاِلذ ثعَّ َأنو اْنتقل ِإَلى ِببَلد َفارس َكَص 

يَزاح ك تعالضق  ، كفي قػاعج العخبضة. كمغ كتبو التحكخة في عمـػ العخبضة،عزج الجكلة بغ بػيو، كصشف َلو اإْلِ
شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت الخكمي الحسػؼ )ت:  سضبػيو، ك الذعخ ، كالحجة ،ك جػاىخ الشحػ كغضخىا...)

، تحقق: إحداف عباس، دار الغخب اإلسبلمي، بضخكت، معجع األدباء = إرشاد األريب إلى معخفة األديبىػ(.  626
 ق(،764بغ أيبظ بغ عبج هللا الرفجؼ )ت:  ؛ صبلح الجيغ خمضل814، ص2ـ، ج 1993ىػ ؛  1414، 1ط

 (. 179، ص2ج األعبلـ، ؛ الدركمي،291، ص11، جالػافي بالػفيات
ػ في ب )فعمى(  (2)  

 في ب)اسسا(.   (3)
ػ في ب سقط )فعبلء(كزيادة )جسع فعمى  ) (4)  

ػ في ب سقط) إنو(  (5)  
ػ في ب سقط)كسا(  (6)  

 في ب)فعمى(.   (7)
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 "بالػاك" بالشطخ إلى أصمو كجسعو إذا ىػ قضاس جسعو سعَ فيػ معجكؿ عغ جَ  (1)ىػ محىب بعس

 التفزضل "لعَ فْ أَ "أعشي  "الشػف "ك "بالػاك"السجسػع  ((3)) "بلءعْ فَ "جسع ((2)) كاف فشاذ أيزًا كإ "الشػف "ك

 (5)[تقخأ]" :فكاف معشى "عسَ جَ "ك "عػف سَ أجْ " ((4))بذيادة ىلخخيغ كىحا ىػ األكْ كسا ىػ محىب آ

  "جسضعو"عل بسعشى مغ كل شيء ثع ج (7)خائتىفي قِ  ((6))" أنو أتع جسعاً  في األصل "سعجْ الكتاب أَ 

كسا ذكخنا (9)مغ  "أجسع"أك عغ  "الجسع"عشو معشى التفزضل فيػ معجكؿ المفع عغ  ((8))كالسجيء 

 "ىجسعّ "كحقو  "ءجسعآ"أف مؤنثو  :مغ باب األفزل "أجسع" ((10))"جعل"بعضشو كيخد عمى  "أخخ"في 

جاز أف يغضخ بعس  "التفزضل"عشو معشى  ((12))لسجيء ((11))كالجػاب عشو إنو لسا  "كأخخػ "

                                                           

فكسا ُجسع السحّكخ بالػاك كالّشػف كحلظ كاف حّق مؤّنثو أف ُيجسع باألِلف كالّتاء؛ فمّسا جاءكا بو عمى )ُفَعْل( ُعمع  (1)
أّنو معجكٌؿ عّسا ىػ القضاُس فضو كىػ )جسعاكات( ؛ كىػ اختضار ابغ مالٍظ،كقضل: معجكؿ عغ )ُفْعل(؛ ألّف قضاس 

و عمى )ُفْعل( ، نحػ: )ُحْسخ( في أحسخ، كحسخاء؛ كىػ قػُؿ األخفر، )َأْفعل َفْعبلء( أْف ُيجسع محّكخه كمؤّنث
كالّرحضح . (كقضل: إّنو معجكؿ عغ )فعالّي( ؛ ألّف )جسعاء( اسع كػ )صحخاء.كالّدضخافّي، كاختاره ابغ ُعرفػر

)صفخاء( ؛ كال عمى األّكؿ؛ ألّف )فعبلء( ال ُيجسع عمى )ُفْعل( إاّل إذا كاف مؤّنًثا ألفعل صفة، كػ )حسخاء( ك 
تػضيح انطخ: )السخادؼ، .)فعالّي( إاّل إذا كاف اسًسا مْحًزا ال محّكخلو، كػ )صحخاء( ؛ ك )جسعاء( لضذ كحلظ

، شخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ؛ األشسػنّي ، 154،ص4، جالسقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ
 (.747،ص2ج المسحة في شخح السمحة،؛ ابغ الرائغ،  264،ص3ج

ػ في ب سقط)كاف(.  (2)  
ػ في ب زيادة)أفعل(.  (3)  
ػ في ب )بذادة(.  (4)  

 في ب كاألصل)قخاءت(.   (5)
ػ في ب )إنو اسع "لجسعاء(  (6)  

 في ب)قخاءتي(   (7)
ػ في ب )كالسخبخ(  (8)  

 في ب سقط )مغ(.   (9)
ػ في ب )اجعل(  (10)  
ػ في ب زيادة) أخبخ(.   (11)  
ػ في ب )السخبخ(  (12)  
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الحؼ ىػ  "كأحسخ" ،(2)صار "أفعل"ىػ قضاس كلسا بقي معشى الرفة مع أف كزنو  (1)اسّ تراريفو ع

 ."كحسخاء" ((3)) ،"جسعآء"فجاز [181/ب]كىػ صفة  "أفعل"

 ػلو: إف كاف صفًة أؼ صفًة مذبيًة.ق((4))

كميا معجكلة  (9)"الذاذة (8) "أؼ يمـد أف يكػف  (7)الذاذة ":(6)الجسػع (5)عضجس": كيخد عمى ىحا قػلو

 .عسا ىػ القضاس فضيا

  .((11))الذاذة أؼ الجسػع نيابأ ((10)) 

 السدتيجةبل تشخـخ القاعجة لئ "عسخ" :مشع الرخؼ في نحػ (12)عمة : لسشع الرخؼ أؼ لتحقققػلو

التي مغ أعبلـ األعضاف  "اؿِ عَ فَ " (3)مغ اءٌ مسا فضو رَ  (2)"حزار" :البشاء في نحػكلتحقق مػجب 

                                                           

 في ب )كسا(.   (1)
 في ب سقط )صار(.   (2)

ػ في ب)فجاء جسعا(.   (3)  
ػ في ب سقط )قػلو: إف كاف صفًة أؼ صفًة مذبيًة(.  (4)  

 في ب )جسع(.   (5)
شعٌب : ما يجّؿ عمى جساعة كال مفخد لو مغ لفطو نحػ: اسع الجسعَجْسع، مفخد: جسع ُجُسػع لغضخ السرجر،    (6)

 (.396، ص1، جمعجع المغة العخبية السعاصخة كخضل. )د. أحسج السختار،
ىَػ الَِّحؼ يكػف عمى خبلؼ اْلقَضاس مغ غضخ نطخ ِإَلى قمَّة كجػده ككثختو. كالشادر ىَػ الَِّحؼ يكػف  الذاذ:   (7)

الجخجاني،  ؛141، ص2، جدستػر العمساء = جامع العمـػأحسج نكخؼ،  ف َكاَف عمى اْلقَضاس.)كجػده َقِمضبل َكإِ 
 (.528، ص1، جالكميات، أبػ البقاء،  124، ص1ج التعخيفات،

 في ب زيادة )الجسػع(.   (8)
جسع الجسع  التي جاءت عمى غضخ لفع الػاحج، كقاؿ بعزيع: ُجسع "َنْجٌج" عمى "ُنُجػٍد"، ثعّ  الجسػع الذاذة   (9)

 (.42، ص4ج شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ يعر،  عمى "َأْنِجَجٍة" نحػ: "ُعُسػٍد"، ك"أَْعِسَجٍة".)
ػ في ب زيادة )قػلو(.   (10)  
ػ في ب سقط)الذاذة(.  (11)  

 في ب سقط)عمة(.  (12)
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 الإ كلضذ فضو ما يػجب البشاء ،(6)تسضع ((5))بشي كأكثخ ،(4)عشج أىل الحجاز السؤنثة فإنو مبشيّ 

 "ذىاب" :لئبل يخد نحػ كلع يكتف فضو بالسذابية كزناً  " مقجرا" (8) "عجال"ك (7)كزنا"نداؿ"مذابية 

 ."(9)ـكآل"ك "سحار"ك

                                                           

 في ب)السَسيجة(.   (1)
ما كاف آِخخه راء، فإّف أكثخىع ُيػاِفق أىل الحجاز، فضكدخكف الخاء، كذلظ مغ ِقَبل أف الخاء ليا حع في اإلمالة  (2)

لضذ لغضخىا مغ الحخكؼ، فضكدخكنيا عمى كل حاؿ مغ جية اإلمالة التي تكػف فضيا، فضكػف الكدُخ مغ جية 
كالَػْزُف ُمْحِمفاف"، كىسا َنْجساف "َحزاِر قاؿ: كاحجة، كذلظ نحػ: "َحزاِر" اسَع كػكب بالقخب مغ ُسيْضل، ي

َبو.)  (.72، ص3، جشخح السفرل لمدمخذخي ابغ يعر،  يصمعاف قبل سيضل، فُضحَمف أنيسا سيضٌل لمذَّ
 في ب سقط )مغ(.   (3)
حاجد : مكة كالسجيشة كالضسامة كمخالضفيا قاؿ األصسعي سسي حجازًا ألنو الحجاز ىيقاؿ الذافعي رحسو هللا  (4)

، ػ،دار السيحب في فقة اإلماـ الذافعيق(476بضغ تيامة كنجج.) أبػ اسحاؽ إبخاىضع بغ عمي الذضخازؼ )ت: 
تيحيب األسساء ق(ػ،  676؛ أبػ زكخيا محضي الجيغ يحضى بغ شخؼ الشػكؼ )ت: 319، ص3الكتب العمسضة ج

عمساء بسداعجة إدارة الصباعة ، عشضت بشذخه كترحضحو كالتعمضق عمضو كمقابمة أصػلو: شخكة الكالمغات
 (.80، ص3لبشاف، ج –السشضخية، يصمب مغ: دار الكتب العمسضة، بضخكت 

ػ في ب سقط)بشي(  (5)  
؛ بصغ مغ شابخة كشابخة مغ العجنانضة كىع  بشػ تسيعبغ ُمّخة كفضيع كثخ ....مشدػب إلى تسضع بغ ُمخَّة.  تسيع (6)

بغ مخ بغ أد بغ شابخة، كالتسضع في المغة الذجيج، ككانت مشازليع بأرض نجج مغ ىشالظ عمى  بشػ تسيع
ق(، 821أبػ العباس أحسج بغ عمي القمقذشجؼ )ت:  كايسامة، ثع تفخقػا بعج ذلظ في الحػاضخ... ) البرخة

 1400، 2تحقضق: إبخاىضع اإلبضارؼ، دار الكتاب المبشانضغ، بضخكت، ط ػ نياية األرب في معخفة أنداب العخب،
قبلئج الجساف في ىػ(، 821؛ أبػ العباس أحسج بغ عمي القمقذشجؼ )ت: 188، ص1ـ، ج1980ىػ ؛ 

، 2تحقضق: إبخاىضع اإلبضارؼ، دار الكتاب السرخؼ، دار الكتاب المبشاني، ط التعخيف بقبائل عخب الدماف،
 (. 142، ص1ـ، ج 1982ىػ ؛ 1402

 في ب سقط)كزنا(.   (7)
بذخح ألفية  تػضيح السقاصج كالسدالظ؛ السخادؼ، 35، ص3، ج الكافية في عمع الشحػانطخ: )ابغ الحاجب، (8)

 (. 1106، ص 1ج ابغ مالظ،
صضغة "َفعاِؿ" مشبضة عمى الكدخ في لغة الحجاز، كلكشيا عشج تسضع معخبة مسشػعة مغ الرخؼ. قاؿ    (9)

الدمخذخؼ في "السفرل": "كالبشاء في السعجكلة لغة أىل الحجاز، كبشػ تسضع يعخبػنيا كيسشعػنيا مغ الرخؼ 
إاّل القمضل".كقج ذكخ في تػضضح  إاّل ما كاف آخخه راء؛ كقػلو: "حزار، كجعار" فإنيع يػافقػف فضو الحجازيضغ
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أىل  ((2))عشج "ارحز" :ء في نحػلمبشآ "العجؿ"إلخ ضخؼ لسفيػـ الكبلـ أؼ فخض  (1): عشج أىلقػلو

عصف عمى  (4)"خػاتاأل"أك لمحسل عمى  (3)) أىل الحجاز إلخ أك خبخ مبتجأ مححكؼ أؼ ذلظ عشج

  .الرخؼ علسش قػلو

 "عسخ"لسشع الرخؼ كسا احتاجػا في  "العجؿ"لع يحتاجػا فضو إلى تقجيخ  ((5)) لقصاـ" فضسا أنيع ": قػلو

 .شخدًا لمباب "ارحز: "نحػ إلضو ألنو غضخ مشرخؼ لمعمسضة كالتأنضث بل حسمػه عمى

 .ء مغ أعبلـ األعضاف السؤنثةذكات الخآ (7)أؼفإنيا ((6)) 

 .نيا عشج أىل الحجاز مبشضةا أ: أيزًا أؼ كسقػلو

  .عشج بشي تسضع "قصاـ"حسل (8)في : كفي حسمو أؼ قػلو

                                                           

السقاصج كالسدالظ بذخح ألفضة ابغ مالظ فقج قاؿ: كأما بشػ تسضع ففرل أكثخىع بضغ ما آخخه راء نحػ حزار 
فبشػه عمى الكدخ، كبضغ ما لضذ آخخه راء فسشعػه الرخؼ، كبعزيع أعخب الشػعضغ إعخاب ما ال يشرخؼ، 

محىبيع اإلمالة، فإذا كدخكا تػصمػا إلضيا كلػ مشعػه الرخؼ المتشعت كإنسا كافق أكثخىع فضسا آخخه راء؛ ألف 
تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ؛ السخادؼ، 70، ص3ج لمدمخذخي، شخح السفرلانطخ: ) ابغ يعر، 

ىػ(، دار 1407؛ دراسات في فقو المغة، د. صبحي إبخاىضع الرالح )ت: 1220،ص 3، جألفية ابغ مالظ
 (.85، ص1ـ، ج1960ىػ ؛ 1379، 1العمع لمسبليضغ، ط

 أؼ )أىل الحجاز(.   (1)
ػ في ب )حرار(كسقط )عشج(.  (2)  
ػ في ب )إلخ( كزيادة )قػلو(.  (3)  

 "ذىاب" ك"سحار" ك"كبلـ".   (4)
ػ في ب )كقصاـ" فإنيع(  (5)  
ػ في ب سقط )قػلو(  (6)  

 في ب سقط)أؼ(.   (7)
 في ب سقط )في(.   (8)
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كتػقف  "العجؿ"ك "الػزف "ليسا في  (1)مذابيةعمى  حضشئحفضو  "العجؿ": لـد الجكر لتػقف قػلو

 .كذلظ ضاىخ "العجؿ"السذابية عمى 

عغ  ((3))غشى  ال مػضػعًا لسعشى االسع كػف  "الػصف" :إلخ أؼ كلػ قضل ((2))قضل: : كلػقػلو

  .في األصل السحكػر ألف الػضع ال يكػف إالّ خط الذ

 .في مشع الرخؼ ((5)) تأثضخهفي  "الػصف"االسسضة أؼ فبل تزخ  ((4)) ه غمبة: فبل تزخّ قػلو

الػصف  بعج التشكضخ ألف معشى "عصذاف"ك "أحسخ" :: كغمبة االسسضة عمسضة كانت أؼ كسا فيقػلو

سّي سُ  بَ رُ  (7) رب أحسخ إذف   ((6))فضيسا إذا زاؿ بالعمسضة تحقضقًا لع يعج بعج التشكضخ ألف معشى 

  .ءسضجي ((1))كسا األخفردكف  (8)سيبػيوأك ال ىحا عشج  "حسخة"كاف فضو  "بأحسخ"

                                                           

 في ب)السذابية(.   (1)
ػ في ب سقط )قضل(.  (2)  
ػ في ب سقط)غشى(  (3)  
ػ في ب)الغمبة(  (4)  
ػ في ب)تأخضخه(  (5)  
ػ في ب سقط)الػصف فضيسا إذا زاؿ بالعمسضة تحقضقًا لع يعج بعج التشكضخ ألف معشى (   (6)  

 في ب )ُرَب أحسخاكف(. -  (7)
 ـ(. 796 - 765ق /  180 - 148: )سيبػيو (8)

عثساف بغ قشبخ؛ كيقاؿ: كشضتو أبػ الحدغ، كأبػ بذخ أشيخ. قضل سضبػييمقبو، كمعشاه بالفارسضة أبػ بذخ عسخك بغ 
كشمب الشحػ،  "رائحة التفاح". كاف مغ أىل فارس، مغ البضزاء؛ كمشذؤه بالبرخة، ككاف يصمب اآلثار كالفقو.

الشحػ، كصشف كتابو يػنذ بغ حبضب، كعضدى بغ عسخ كغضخىع. كبخع في  كأخح عغ الخمضل بغ أحسج، كعغ
 ق(ػ، 577عبج الخحسغ ، كساؿ الجيغ األنبارؼ )ت:  الحؼ لع يدبقو أحٌج عمى مثمو، كال لحقو أحٌج مغ بعجه.)

ىػ  1405، 3األردف، ط –، السحقق: إبخاىضع الدامخائي، مكتبة السشار، الدرقاء ندىة األلباء في شبقات األدباء
تاريخ ىػ(، 442لسفزل بغ دمحم التشػخي السعخؼ )ت: ؛ أبػ السحاسغ ا55، ص54، ص1ـ، ج 1985؛ 

ىجخ لمصباعة كالشذخ .، تحقضق: د. عبج الفتاح دمحم الحمػالعمساء الشحػييغ مغ البرخييغ كالكػفييغ كغيخىع
 (.81، ص5، جاألعبلـ؛ الدركمي، 90، ص1ـ، ج1992ىػ ؛ 1412، 1كالتػزيع كاإلعبلف، القاىخة، ط
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 فكثخ "سػاد"في كل ما فضو  اً كاف عام "أسػدَ "فإف  "أرقعَ "ك "أسػدَ " :في كسا ((2))أؼ  : أك جشدضةقػلو
أك غضخه إذا  (5)حتى ال يحتاج فضيا إلى قخيشة مغ السػصػؼ (4)"ءالحية الدػدآ"استعسالو في  ((3))

إذا قرجتو  (7)الكل مشي فإنو البجّ  "الدػادِ "بخبلؼ سائخ  "الحضات"ذلظ الشػع مغ  (6)احجبو أ شتَ عضّ 

                                                           

 (1) ػ في ب سقط)كسا( 
اْسع َثبَلَثة رجاؿ مغ الشَُّحاة. أحجىع: أستاذ ِسضَبَػْيو أبي ُعَبْضَجة ككشضتو َأُبػ اْلخصاب كثانضيع: تمسضح ِسضَبَػْيو اخفر: 

ُبػ كلقبو سعضج ككشضتو َأُبػ اْلحدغ َكَأبػه مدعجه كثالثيع: قخيشو َكىَػ َأُبػ اْلحدغ َعمّي بغ ُسَمْضَساف. كاألخفر اأْلَْكَبخ ىَػ أَ 
خصاب كاألخفر اأْلَْكَسط ىَػ َأُبػ اْلحدغ بغ مدعجه. تػّفي ِفي ِإْحَجػ َكعْذخيغ َكِماَئَتْضِغ. َكقضل ِفي خسذ عذخ الْ 

 َكِماَئَتْضِغ. 
 ـ(  830 - 000ق /  215 - 000) اأَلْخَفر اأَلْكَسط: 

، كإلضيع يْشدب، َفُضَقاؿ اْلُسَجاِشِعي، كُيمقب َأْيزا  َأُبػ اْلحدغ سعضج بغ مْدعَجة اأْلَْخَفر: مػلى بشي مجاشع بغ داـر
نحػؼ، عالع بالمغة كاألدب، مغ أىل بمخ. سكغ البرخة، كأخح العخبضة عغ سضبػييَػىَػ أححؽ َأْصَحاب  .بالخاكية

ِسضَبَػْيو،. كصشف كتبا، مشيا )تفدضخ معاني القخآف( ك )شخح أبضات السعاني( ك )االشتقاؽ( ك )معاني الذعخ( ك 
أدبضات( كزاد في العخكض بحخ  330( ك )القػافي( في دار الكتب مرػرا عغ حدضغ شمبي ))كتاب السمػؾ

، 1ج الشحػييغ، تاريخ العمساءالتشػخي،   ))الخبب( ككاف الخمضمقج جعل البحػر خسدة عذخ فأصبحت ستة عذخ.
 (.101، ص3ج األعبلـ،الدركمي،  – 107، ص1ج ندىة األلباء في شبقات األدباء،األنبارؼ،  ؛ 85ص
ػ في ب سقط)أؼ(  (2)  
ػ في ب )لكثخة(  (3)  

: َكىي اْخِتَراص اْلَػْصف ِبَبْعس َأْفَخاده ِبَحْضُث اَل يْحَتاج ِفي الّجاَلَلة َعَمْضو ِإَلى قخيَشة َكَسا َأف أسػد َغَمَبة اسسضة  (4) 
ْػَداء" ِبَحْضُث اَل يْحَتاج ِفي اْلَفيع َعشو ِإَلى َكاَف َمْػُضػعا لكل َما ِفضو َسػاد ثعَّ كثخ  اْسِتْعَسالو ِفي "اْلَحضَّة الدَّ

 (.7، ص3، جدستػر العمساء = جامع العمـػأحسج نكخؼ،   قخيَشة.)
رأػ فبلٌف أرقع، لمحضة، ال يشرخؼ في معخفٍة كال نكخٍة، ككاف القضاس في الشحػ أف يشرخؼ لقػؿ العخب في   (5)

ع، كىحا جسع غضخ الشعػت، كمثمو أسػد لمحضة أيزًا، ككحا أدىع لمقضج، كىحا قػؿ سضبػيو كالعمة في جسعو: أراق
، 3ج الكتاب،سضبػيو،  ىحه األشضاء أنيا جسعت جسع غضخ الشعػت، ألف الرفة فضيا أقضست مقاـ السػصػؼ.)

اس بغ يػنذ السخادؼ الشحػؼ )ت: 201ص ػ السحقق: بداـ عبج  ،عسجة الكتابق(، 338؛ أبػ جعفخ الشَّحَّ
 (.267، 1ـ، ج2004ىػ ؛  1425، 1الػىاب الجابي، دار ابغ حـد ؛ الجفاف كالجابي لمصباعة كالشذخ، ط

 في ب )احج(.   (6)
 في ب )مشيسا(.   (7)
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 (2)فبل يخخج "عشجؼ أسػد مغ الخجاؿ" :أك غضخه نحػ "أسػد لضل" :نحػ ((1)) الػصف امّ مغ قخيشة أ

عغ مصمق الػصف بل إنسا يخخج عغ الػصف العاـ ككحلظ يخخج الػصف لفطًا عغ كػنو كصفا 

ما ال يشرخؼ  :في باب ((3))لسقرػدلكغ ا "قضج أدىع" :فبل يقاؿ أؼ ال يتبع السػصػؼ لفطاً 

 .الػصف مغ حضث السعشى ال مغ حضث المفع

عائج إلى االسع  "خهتّز ": أك غمبة الػصفضة عصف عمى غمبة االسسضة كعمى ىحا فالزسضخ في قػلو

 (6) الػصفضة غمبة ((5))سشرخؼالغضخ  (4)علجّ االسع السشرخؼ في صخفو أؼ ال ي هخ أؼ فبل تّز 

  .(8)فبل تزخ صخؼ االسع غمبة الػصفضة أؼ ال تسشعو ((7)) أؼ أك إلى الرخؼ االسسضة

عمى ابتشاء امتشاع صخؼ "أسػد"  صخؼ "أربع" إلخ ككحلظ يجؿّ  (9) اْبتشاء عمى يجؿّ  "البلـك ": قػلو

كفضسا ذكخه  متفخع عمضو ((1))إذ ىػ أيزًا ض لو لطيػره عمى السذار إلضو بحلظ لع يتعخّ  (10) "ك"أرقع

                                                           

ػ في ب ) أما السػصػؼ(  (1)  
في ب زيادة )األكصاؼ العاّمة بالغمبة عغ الػصفضة إذا لع تزخ أعبلما إذ معشى الغمبة فضيا تخرضز المفع    (2)

 ببعس ما كضع لو فبل يخخج(.
ػ في ب )لمسقرػد(.  (3)  

 في ب)أؼ تجعمو(   (4)
ػ في ب ) أؼ تجعمو غضخ مشرخؼ(.  (5)  

 في ب سقط )الػصفضة(.  (6)
ػ في ب سقط )أؼ(  (7)  

 ( 325، ص3انطخ: )ابغ عقضل، شخح ابغ عقضل عمى ألفضة ابغ مالظ، ج(8) 
 في ب)ابتشائو(.   (9)

الػصف: شخشو أف يكػف كصفا في األصل، فبل تزّخه الغمبة، فمحلظ صخؼ )أربع( في: )مخرت بشدػة    (10)
أربع(، كامتشع )أسػد(، ك )أرقع( لمحّضة، ك )أدىع( لمقضج، كضعف مشع )أفعى( لمحّضة، ك )أججؿ( لمّرقخ، ك 

ذلظ إلى االسسضة السجخدة  ىحه األلفاظ كضعت أكؿ نذأتيا أكصافا أصمضة، ثع انتقمت بعج )أخضل( لمّصائخ.
كبقضت فضيا، فاستحقت مشع الرخؼ بحدب أصميا األكؿ الحؼ كضعت عمضو؛ ال بحدب حالتيا الججيجة التي 

لمقضج؛ فإنو في أصل كضعو كصف لمذيء الحؼ فضو دىسو، "أؼ: سػاد"، ثع انتقل مشو؛  أدىع"انتقمت إلضيا؛ "
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فاألكلى أف يقاؿ  "ـالبّل "بجكف  "الفاء"نطٌخ ألف ذلظ يفيع مغ  (2)"لمتعمضل التي"في كجو الجسع بضغ 

في األصل ك ىػ  ((3))قػلو: ا لمتأكضج ألف مشو ما ىػ في معخض اإلنكار كىػ الغمبة سنو جسع بضشيإ

في مفيػمو  "ذات الحضة"أما اآلف فإنو خخج عغ الػصفضة األصمضة باعتبار  "ذك سػاد"كصف بسعشى 

لمحضة "ألنو اسع  "بالدػاد"مفيػمو االتراؼ  بالكمضة إذ قج اعتبخ في.((4))لكشو لع يخخج عشيا

 ."الحضة مصمق  دكف  الدػداء (5)األسػد

شخط كزف الفعل النتفاء  ((7))"أسػد"رخؼ إلخ يعشي ال يقاؿ يشبغي لغ ي ((6)) لقبػلو كال عبخةَ  :قػلو

  .لسا ذكخ ((8))"ضعسلء "كفضو بقبػلو التآ

عمى الغمبة العارضة  ءً آلمقضج إنسا ىػ بش اسساً  "أدىع"كػف  : عمى سبضل الغمبة العارضة أؼقػلو

 ."((10)) ذؼ دىع أؼ سػاد"فيػ في األصل اسع لكل (9)إالّ ك 

                                                           

، "أؼ: السشقط" ثع انتقل مشو "؛ فإنو في أصل "أرقعفرار اسسا مجخدا لمقضج؛ ك كضعو كصف لمذيء السخقـػ
فرار اسسا لمثعباف الحؼ يشتذخ عمى جمجه الشقط البضس كالدػد. "أسػد" فأصمو كصف لكل شيء أسػد، ثع 

، 1ج الكافية في عمع الشحػ،ابغ الحاجب،  انتقل مشو؛ فرار اسسا لمثعباف السشقط بشقط بضس كسػد. )
 (.220، ص4، جػافيالشحػ ال؛ عباس حدغ، 12ص

ػ في ب )أك ىػ أيزًا(.  (1)  
 في ب )التعمضل(.   (2)

ػ في ب سقط)قػلو(  (3)  
(.ػ في ب زيادة )قػلو   (4)  

في ب سقط)األسػد(.    (5)  
ػ في ب )بقػلو(.  (6)  
ػ في ب )لغ ترخؼ األسػد(.  (7)  
ػ في ب )لضعسل(.  (8)  

 في ب ) إال (.   (9)
ػ في ب )أدىع ذك سػاد(.  (10)  
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 .(2)"لمحضة الخبضثة"((1)) يارأكا أنّ  ع أؼ حضثء عمى تػىّ : بشآقػلو

 ."شائخ ذك ججؿ"ع ذلظ عشج مغ تػىّ  "أججؿ"إلخ فسعشى  "الججؿ"مغ (3) "أججؿ": كقػلو

 :[في قػؿ الساتغ181/أفي العمسضة] "ـالبّل "ك "األلف"السؤنث فضو إشارة إلى أف  ((4)) أؼ عمسضة: قػلو

 ث إذ ال معشى لكػف التأنضث عمساً شخط العمسضة عػض عغ السزاؼ إلضو الحؼ ىػ السؤنث ال التأنض

  .ّملأت

 .التأنضث أؼ الكمسة ((5)) لئبل يمـد :قػلو

التي كضعت تمظ العمسضة مانعة عغ نقراف ما ىي ((8)) العمسضة دببلأؼ  ((7))بالعمسضة  ((6))قػلو: 

يحا يجيء بكال  (10)"السؤنث"ك "السحكخ"بضاف ذلظ أف أصل كضع التاء لمفخؽ بضغ ((9)) كتغضضخه فضو

                                                           

ػ في ب )يخاد إنيا(  (1)  
ْسَعِخيَُّة: الحّضُة الخبضثُة. )أبػ مشرػر اليخكؼ، الغُزػُب: الَحضَُّة الخبضثة (2) ، 8ج تيحيب المغة،، ك قضل: الرَّ

 (.445، ص2ج السحكع كالسحيط األعطع،؛ ابغ سضجه، 56ص
قخ، كرجل أججؿ السشكب أؼ فضو تصأشؤ خبلؼ األشخؼ مغ الَسشاكِب. كيقاؿ لمصائخ إذا  :األجَجؿُ  (3) مغ ِصفِة الرَّ

كاف كحلظ أججؿ السشكبضغ، فإذا جعمتو نعتًا قمت: صقٌخ أججؿ، كُصًقػٌر ُججٌؿ. كإذا تخكتو اسسًا لمرقخ، قمت: 
، كالشعت إذا كاف عمى أفعل يجسع ىحه أججؿ كىحه أجاِدؿ، ألف األسساء التي عمى أفعل تجسع عمى أفاعل

 (.337، ص3جالسخرز، ؛ ابغ سضجه، 79، ص6ج كتاب العيغ،الفخاىضجؼ،  عمى ُفعل.)
ػ في ب)أؼ غمبة(.  (4)  
 .) ػ في ب )لضمـد (5)  
ػ في ب سقط) قػلو(.  (6)  
ػ في ب زيادة )إلخ(  (7)  
ػ في ب )بدبب العمسضة(.  (8)  
ػ في ب)فضو تغضضخه(.  (9)  

 :عذخة أنػاعأقداـ تاء التأنضث كِذْكِخ َمطاّنيا، كىي تأتي في الكبلـ عمى  (10) 
كىػ أعسُّيا أف تكػف فخًقا بضغ السحّكخ كالسؤّنث في الرفات، نحػ: "ضاِرٍب"، ك"ضاربٍة"، ك"مزخكب"،  األّكُؿ:

أف تأتي لمفخؽ  الثالث:. لمفخؽ بضغ السحّكخ كالسؤّنث في الجشذ، نحػ: "اْمِخػٍء"، ك"امخأٍة" الثاني:ك"مزخكبة". 
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 "ةامخاء" ك "حدشة"ك "مزخكبة"ك "كزاربة"الزمة لمكمسة ((2)) غضخء في الرفات كاالسسآ (1)السعشى

 فّ إثع  "خفةع"ك "حجخة"الزمة كسا في  ((4))كػف في غضخ ىحا السعشى فقج ي ((3))ا أمّ ك  "حجارة"ك "رجمة"ك

بدببيا  "ءالتآ"ختيا مرػنة عغ الشقراف فضمـد العمسضة حضث كانت في كمسة مغ الكمسات العخبضة صضّ 

كسا يححؼ الحخؼ  "التخخضع"إاّل في  (5)ححؼال ي صارت الزمةً  "جعفخ" "ءكخآ""عائذة " "ءفتآ"

عمضو ال يشفظ عغ  ((7))لكمسةا ((6))تحخؼ كضع كذلظ ألف التدسضة بالمفع كضع لو ككلّ  األصميّ 

فإذا سسضت بو فقج كضعتو كضعا ثانضًا  "ءالتآ"في الجشذ لضذ مػضػعا مع  "ماشضة"الكمسة فقػلظ 

 ـ العخبضةالكآل كبلـ الكمسة في ىحا الػضع كإف كانت العمسضة في "(9)ءالتآ" ((8))تر فرا "ءالتآ"مع 

                                                           

أف تجخل لمسبالغة في الرفة؛ مثِل: "َعبّلَمٍة"، ك"َنّداَبٍة"  الخابِع:بضغ الجشذ كالػاحج، نحػ: "َتْسَخٍة" ك"َتْسٍخ". 
أف تاتي لتأكضج التأنضث، كىػ قمضل، نحػ: "ناقٍة"، ك"َنْعَجٍة"، كذلظ أّف  . الخامذ:لمكثضِخ الِعْمع كالعالِع باأَلْنداب

أف تكػف  الدادس: اقة مؤّنثًة مغ جية السعشى، ألّنيا في مقاَبمِة "َجَسٍل"، ككحلظ "نعجٌة" في مقابمة "َكْبٍر".الش
لتأكضج تأنضث الجسع؛ ألّف التكدضِخ ُيْحِجث في االسع تأنضًثا، كلحلظ ُيؤنَّث ِفْعُمو، نحػ: }َقاَلِت اأْلَْعَخاُب{ ، فجخمت 

أف تجخل الثامغ: أف تجخل في معشى الشََّدب، مثِل: "الَسياِلبة"، ك"األشاِعثة". : الدابعلتأكضجه، نحػ: "حجاَرٍة". 
إلحاقيا لمعػض في الجسع الحؼ عمى زنِة "َمفاِعضَل"،  التاسع:األعجسّضة لمجاللة عمى التعخيب، نحَػ: "َجػاِرَبٍة".

إلحاقيا في مثل "شمحَة"، ك"حسدة" كىػ  اشخ:العنحػ: "َفخاِزَنٍة"، ك"َجحاِجَحٍة" في جسع "ِفْخزاٍف" ، ك"َجْحجاٍح" . 
سخ صشاعة في الحقضقة مغ باب "تسخٍة"، ك"تسٍخ". الصَّْمُح: شجٌخ، كحسدٌة: َبْقَمٌة، ثّع ُسّسي بيا. ) ابغ جشي، 

شخح السفرل ابغ يعر،  ؛243، ص1، جفقو المغة كسخ العخبية ؛ الثعالبي، 162، ص1، جاإلعخاب
  (.368، 367، 365، ص2ج لمدمخذخي،

 في ب )ليحا السعشى(.   (1)
ػ في ب  )إال غضخ(  (2)  
ػ في ب سقط )أما(  (3)  
  (4) .ػ في ب ) فقج تكػف( 

 في ب )ال تححؼ(.   (5)
ػ في ب )كضع(  (6)  
ػ في ب)لمكمسة(.  (7)  
ػ في ب)فرار(  (8)  

داال عمى  -كمػافقة المغة-أف "لمكمع" مفخًدا نعخفو كنرل إلضو بديادة تاء لمتأنضث فى آخخه؛ فضرضخ بديادتيا    (9)
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 (2)"مضكائضل"ك "جبخائضل"فخبسا ترخؼ العخب فضيا بالشقز كتغضضخ الحخكة كقمب الحخؼ كسا في ((1))

كنحػ ذلظ لػركدىا  (3) فقالػا جبخائضل كجبخاؿ كجبخيغ كمضكاؿ كأرسصػ كرسصالضذ "شالضذ رسصاا"ك
                                                           

الػاحج، بعج أف كاف دااًل عمى الجسع، فتكػف: "كمسة" ىى مفخدة: "الكمع"؛ مع أنيسا متذابياف فى الحخكؼ، 
. كىػ بدبب ىحا -بسػافقة المغة-خ: "الكمسة" كفى ضبصيا، كال يختمفاف فى شيء؛ إال فى زيادة التاء فى آخ

يختمف عغ الجسػع؛ فمضذ بضغ الجسػع ما يشقمب مفخًدا كيشقز معشاه مغ الجسع إلى الػاحج مغ أجل اتراؿ 
، 1، جالشحػ الػافيتاء التأنضث بآخخه. كلحلظ ال يدسػنو جسًعا، كإنسا يدسػنو: "اسع جشذ.)عباس حدغ، 

 (21ص
ػ في ب) في غضخ الكمع العخبضة(   (1)  

ِئَكِتو شخيقة نصق اسع السمكضغ: "ِجْبِخيَل" ك"ِمضَكاَؿ"، الََّحْيِغ ُذِكَخ اْسُسيَسا في قػلو تعالى: }َمْغ َكاَف َعُجكِّا َّللَّ َكَمبَل   (2)
آ باليسد: "ِجْبَخاِئضل" ك"ِمضَكاِئضل" ، كبإبجاؿ اليسدة ياًء َكُرُسِمو َكِجْبِخيَل َكِمضَكاَؿ َفِإفَّ َّللاَّ َعُجكّّ ِلْمَكاِفِخيَغ{ " حضث ُقخِ 

في قخاءة األعسر: "ِجْبَخاِيضل" ك"ِمضَكاِيضل".قخأ عاصع، ك"َجْبَخِئضل" بفتح الجضع كالخاء كىسدة بعج الخاء كياء بضغ 
ج الخاء ثع ىسدة كبيا قخأ اليسدة كالبلـ، كبيا قخأ حسدة كالكدائي كحكاىا الكدائي عغ عاصع، ك"َجْبَخاِئل" بألف بع

" بفتح الجضع كالخاء  عكخمة، ك"جبخائضل" بديادة ياء بعج اليسدة، ك"ِجْبَخاِيضل" بضاءيغ كبيا قخأ األعسر ك"َجْبَخِئلَّ
كىسدة كالـ مذجدة كبيا قخأ يحضى بغ يعسخ، ك"ِجْبَخاؿ" لغة فضو، ك"ِجْبِخيَغ" بكدخ الجضع كالخاء كياء كنػف. قاؿ 

ة بشي أسج، كلع يقخأ بيا ك"جبخيل" اسع أعجسي عخبتو العخب فميا فضو ىحه المغات فبعزيا ىي الصبخؼ ىي لغ
مػجػدة في أبشضة العخب كتمظ أدخل في التعخيب كجبخيل الحؼ ىػ كقشجيل كبعزيا خارجة عغ أبشضة العخب 

عباس ؛ رضي هللا عشو فحلظ كسثل ما عخبتو العخب كلع تجخمو في بشاء كإبخيدع كفخنج كآجخ كنحػه. كذكخ ابغ 
بضجؼ،  ؛ كغضخه أف جبخ كمضظ كسخاؼ ىي كميا باألعجسضة بسعشى عبج كمسمػؾ كإيل اسع هللا تعالى.) تاج الدَّ

القخآنية في الرشاعة السعجسية  أثخ القخاءاتد. عبج الخازؽ بغ حسػدة القادكس،  ؛348، ص10ج العخكس،
، رسالة دكتػراه بإشخاؼ األستاذ د. رجب عبج الجػاد إبخاىضع؛ قدع المغة العخبضة ؛ كمضة  تاج العخكس نسػذجا،

 (258، ص257، ص1ـ، ج2010ق؛ 1431اآلداب ؛ جامعة حمػاف،
 في ب سقط ) فقالػا جبخائضل كجبخاؿ كجبخيغ كمضكاؿ كأرسصػ كرسصالضذ(.   (3)

 ؽ.ـ(. 322)...؛ :أرسصػ بغ يشقػماخػش
كىػ أرسصاشالضذ الحكضع؛ كقضل فضو أرسصػشالضذ؛ بغ الحكضع الفضثاغػرؼ، ككاف تمسضح افبلشػف الحكضع، ككاف 
افبلشػف يقجمو عمى غضخه مغ تبلمضحه، كبو ختست حكسو الضػنانضضغ. ككاف قج صحب االسكشجر، كقجـ حمب 

كصحة ىػائيا كتخبتيا استأذف االسكشجر في اإلقامة صحبتو حضغ كصل إلضيا لقتاؿ دارا السمظ فمسا رأػ حمب 
بيا لسجاكاة مخض كاف بو، فأذف لو في ذلظ، فأقاـ بيا الى أف زاؿ ذلظ السخض، ككاحج مغ عطساء السفكخيغ، 
تغصي كتاباتو مجاالت عجة، مشيا الفضدياء كالسضت افضديقضا كالذعخ كالسدخح كالسػسضقى كالسشصق كالببلغة 

بغية الصمب في تاريخ ق(،660عسخ بغ أحسج كساؿ الجيغ ابغ العجيع )ت: اسة كالحكػمة .. )كالمغػيات كالدض
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مع عجـ مباالتيع بسا لضذ في  (1)شاسبةكتخكضب حخكفيا الس يع الحقضقةسعمى غضخ أكزاف كم

  .(2)أكضاعيع

 :: فإف قضل ما ليع إلخ يعشي أؼ شيء حسميع عمى أف التدمػا كشخشػا في عمل مشع الرخؼقػلو

البشاء ((4)) ذلظ في عمةػا كلع يذتخش (3)شيءبالعمة الػاحجة الغضخ السذخكشة  كلع يكتفػا فضو "التعجد"

  .بل جعمػىا مؤثخة مشفخدة

 .: حتى ال تؤثخ غاية لزعفيا أؼ ضعفت حتى تؤثخ إلخقػلو

كانت الكمسة  فإمعيا متحتسة التأثضخ مصمقا ك  ((5))سضةفإف العم "ءالتأنضث بالتآ"ا كأمّ  ػؼّ : أؼ السعشقػلو

 بطيػر العبلمة. عمسًا لقػة التأنضث "كذاة"أحخؼ ساكشة األكسط  (6) ثبلثة عمى

  .مقجرة ال ضاىخة "ءالتآ"لكػف أؼ الحاصمة بزعف التأنضث  (1)ةالخف: عغ قػلو
                                                           

أحسج بغ القاسع ، أبػ العباس ابغ أبي أصضبعة  ؛1341، ص3تحقق: د. سيضل زكار، دار الفكخ،ج حمب،
، 1كت، جبضخ  –، تحقق: د. ندار رضا، دار مكتبة الحضاة عيػف األنباء في شبقات األشباءىػ(،   668)ت: 
 (.105ص

 في ب )الستشاسبة(.   (1)
 جاء ىحا التحخيف في شعخ أبي الصضب في قػلو (2)

 القضت َرْسصالضذ كاالسكشجرا مغ مبمغ األعخاب أني بعجىع 
حكى أبػ عمي عغ أبي زيج اسسو أرسصػ شالضذ. كمحاؿ أف يقػؿ أبػ زيج ذلظ إال كقج كصل إلضو مغ حضث يثق. 

تحخيف لو. كالتحخيف في األسساء األعجسضة أسيل مغ التحخيف في األسساء  كإذا كاف كحلظ فخسصالضذ
عمي بغ مؤمغ السعخكؼ بابغ عرفػر )ت:  العخبضة، ألف العخب كثضخًا ما تخمط فضيا ألنيا لضدت مغ لغتيع.)

ْعخ،ق(ػ، 669 ـ،  1980، 1تحقق: الدضج إبخاىضع دمحم، دار األنجلذ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ط ضخائخ الذِّ
 (.241، 1ج

 في ب )بذيء(.   (3)
ػ في ب )في ذلظ عمة(  (4)  
  (5) .ػ في ب )العبلمضة( 

 في ب )ثبلث( في األصل)ثمث(. ثبت )ثبلث( اشخت عجدت مخات مغ ىشا أكتفي بيحا القجر.    (6)
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 ."العمسضة" ك "التأنضث": أحج الدببضغ أؼ قػلو

  .(3)األمػر الثبلثة (2)أحجكلػ جعمو أؼ  :قػلو

 .(4)ببل مخجح : لكاف أصػب لعجـ لدـك التخجضحقػلو

 (7)والتقػية لزعفو تكػف تائ (6)إلى ىػ السحتاج "التأنضث" فّ إ ((5)) قضل أؼ قضل في الجػاب :قػلو

السحكػرة دكف غضخىا فبلف القائع  في أحج الثبلثة ((8))"التحتع  "خ شخط كأّما حر "العمسضة"مقجرة دكف 

ال  التاء في كبلميع فػؽ الثبلثة((10)) مػضع فألعمى الثبلثة عمى  (9)ائجأخخ حخكؼ الد  "التاء"مقاـ 

مقاـ  قػـفسححكفة البلـ كيحخؾ األكسط ي (1) "شاة"ك (13)"ثبةٍ " :ا نحػأمّ  ك(12)ثالثة  ((11)) تدداد

                                                           

 في ب)الحفو(.   (1)
 في ب)ألحج(.   (2)
 في ب )الثبلثة(. كفي األصل )الثمثة(. ثبت الثبلثة (3)

 يقرج األمػر الثبلثة: التأنضث، كالعمسضة، كثبلثي ساكغ الػسط. 
 في ب زيادة)ح~( اخترار لكمسة )حضشئح(.   (4)

ػ في ب)أؼ في الجػاب(  (5)  
 في ب سقط)إلى(.   (6)
 في ب )تاؤه(.   (7)

ػ في ب) كأما حزخ شخط التخخضع(  (8)  
 في ب )الدكائج(.   (9)
ػ في ب)أف مػضع(.  (10)  
ػ في ب )ال تداد(  (11)  

ال يرح تخخضع الثبلثي مصمقا؛ سػاء كاف ساكغ الػسط أك متحخكو، كقج أجازه بعس الكػفضضغ. كتخخضع  (12) 
الػسط، الفخاء، ، ك القائل بجػاز تخخضع محخؾ األعبلـ الخباعضة غضخ السختػمة بالتاء حدغ عشج سضبػيو

أكضح السدالظ إلى ابغ ىذاـ،   كبالجػاز مصمقا بعس الكػفضضغ، كفي تخخضع السختـػ بالتاء كالسجخد مشو.)
، مؤسدة الخسالة، ،ضياء الدالظ إلى أكضح السدالظ؛ دمحم عبج العديد الشجار55، ص4ج ألفية ابغ مالظ،

 (.301، ص 3ـ، ج2001ىػ ؛ 1422، 1ط
: الجساعة، كأصميا ثبػ، أك ثبي؛ يقاؿ: القـػ مختمفػف؛ ثبة راضضة، كثبة غضخ راضضة. كيجػز في الثبة   (13)
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" َحْسَخػ  "كال تقػؿ في "مػػِّ بْ حَ "ك "مىّّ بْ حَ " :بجلضل أنظ تقػؿ في "التاء"مقاـ (2)ع الحخؼ الخابع القائِ 

 سببا السحكخ كلضدت أيزًا  كال مدج الدادّ  "التاء"ا العجسة فإنيا كإف لع تدج مدّج كأمّ  (3) خػ حسَ "األَ 

لكػف عبلمتو مقجرة ببل  أثضخهتَ  تقػػ التأنضث الزعضف كسا يجيء لكشيا في الثبلثي الداكغ الػسط

و بحث إلخ ال تعمق لو بيحا السحّل كإنسا محمّ  (5)كأكثخ الشحػييغ سيبػيوعمع أف عشج ا  ((4))تأنضث

  .ط العجسة بعجشخائِ 

 .األكسط: كتحخؾ قػلو

 .: ككأنو أؼ الثبلثيقػلو

: ألف كضع كبلميع أؼ العجع عمى االمتجاد أؼ عمى الصػؿ كال يخاعػف األكزاف الحقضقة قػلو

 .(6)بخبلؼ كبلـ العخب

                                                           

 سخ صشاعة اإلعخاب،؛ ابغ جشي، 248، ص8ج العيغ،الفخاىضجؼ،  الجسع ضع الثاء ككدخىا كىػ األفرح.)
 .(69، ص1، جضياء الدالظ إلى أكضح السدالظ؛ دمحم عبج العديد الشجار،  248، ص2ج
، 5، جشخح السفرل لمدمخذخي  ابغ يعر، ؛248، ص2ج ، سخ صشاعة اإلعخاب،انطخ: )ابغ جشي   (1)

 (.69، ص1ج ضياء الدالظ إلى أكضح السدالظ،؛ دمحم عبج العديد الشجار، 361ص
 في ب سقط )القائع(.   (2)
 في ب )حسخػ األحسخػ( ك األصل)جسدػ األجسدػ(.   (3)

ػ في ب سقط)قػلو(  (4)  
الخضي  ؛349، ص5ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر، 240، ص4ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو    (5)

 شخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ،؛ األشسػني، 228، ص1، جشخح شافية ابغ الحاجباإلستخاباذؼ ،  
 (.694، ص2، جشخح الترخيح عمى التػضيح؛ الػقاد،   87، ص4ج

األسساِء العخبضَّة، مثل: )إبخيَدع(  ُخخكُجو عغ أكزافِ  - 2.لشَّْقلا -  1:يسضُِّد كػَف االسِع أعجسضِّا الػجػه التَّالضة  (6)
َلو نػٌف بعَجىا راءٌ  -  3.فبل يػَجُج كزُنو في أبشضِة األسساء ، نحػ: )َنْخِجذ(، أك آِخَخه زاٌؼ بعَج داٍؿ، أف يَقَع أكَّ

ـِ كجػِد مثل ىحا التَّتاُبع في ِلداِف الَعخِب قَمبػا الدَّاَؼ سضشًا فقاُلػا: )ُميْشِجس(.نحػ: )ُميْشِجز(،   كلعمَّة عَج
اِد في نحػ:   -4 ـِ الَعَخِب، مْثُل اجتساِع الِجضع كالرَّ أف يجَتِسَع في الكمسِة مغ الُحخكِؼ ما ال يجتِسُع في كبل
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في كبلـ الساتغ كىػ الديادة دكف الثاني أؼ في كبلمو أيزًا كىػ األّكؿ ((1)) : فاعتبخ أؼ سضبػيوقػلو

  .األكسطتحخؾ 

 "أف مديل الدكػف مصمقًا لػ كاف مػجبا لسشع الرخؼ المتشع قجـ  ((2)) فضو : ألنو مديل لمدكػف قػلو

 .لسحكخ ((3))عمساً 

 .(4)"جػر"ك "اهم": لمدكػف الحؼ إلخ فضو أف الدكػف مصمقًا ال يػجب الرخؼ كإال النرخؼ قػلو

أخخ كػنو في معشاه كإاّل لـد مشع صخؼ شيء مقاـ : كألف حخكة إلخ فضو إنو ال يمـد مغ قضاـ قػلو

 .قجـ عمسًا لسحكخ

 ."جػر"ك "ماه": لمدكػف الحؼ إلخ فضو أف الدكػف مصمقًا ال يػجب الرخؼ كإال النرخؼ قػلو

 "كإاّل لـد مشع صخؼ : كألف حخكة إلخ فضو أنو ال يمـد مغ قضاـ شيء مقاـ أخخ كػنو في معشاه قػلو

 .لسحكخ عمسا َقَجـٌ "

                                                           

مختار الخازؼ،   َجِشضق(، َأك الكاِؼ كالِجضِع في نحِػ: )ُأْسُكخَُّجة(.))َصْػَلجاف(، أك الِجضِع كالقاِؼ في نحِػ: )َمشْ 
خؼعبج هللا بغ يػسف العشدؼ   ؛ 59، ص1، جالرحاح ، 1، ج، السشياُج السخَترخ في ِعمسي الشَّحػ َكالرَّ

 (36ص
ػ في ب زيادة )األكلى أؼ(.  (1)  

  (2)ػ في ب سقط)فضو(
ػ في ب ) َعِمسا عمسا(  (3)  
معجع : مجيشة بفارس بضشيا كبضغ شضخاز عذخكف فخسًخا. )ياقػت الحسػؼ، ُجػراسع بمجة بأرض فارس. ماه:  (4)

 (.194، ص1، جشخح السفرل لمدمخذخي ابغ يعر،  ؛49، ص5، ج181، ص2، ج الُبمجاف
ِفضيا التَّْأِنضث كالتعخيف كالُعْجَسة فعادلت ف َكاَنت عمى َثبَلَثة أحخؼ أِلَنَّو اْجتسع ُجػُر كماه: َكىي غضخ مشرخفة َكإِ 

"َماه"، ك"ُجػُر" إذا ُسّسي بيسا  العجسُة ُسُكػف اأْلَْكَسط َفمع ُيْرَخؼ، كذكخ في الذخح السفرل لمدمخذخؼ:
صخفيسا؛ ألّنو قج اجتسع فضو ثبلثُة أسباب: التعخيف، كالتدسضة كالتأنضث، كالعجسة.  امخأتاف، فبل كبلـَ في مشعِ 

 (.162، ص5ج السخرز،؛ ابغ سضجه، 194، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي، غ يعر،)اب
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يستشع إنسا  بو محكخاً  أف السؤنث السعشػؼ إذا سسيّ  [182/ب: إذا لع يفتقخ تأنضثو إلخ حاصمو]قػلو

 .خخيغآ ديادة عمى الثبلثة بذخشضغكىػ ال صخفو بعج كجػد الذخط السحكػر

ككل جسع مكدخ  ،"رجاالً " ك "نداء"فإف  إلى تأكيل غضخ الـز جاً أف ال يكػف تأنضثو محتا :أحجىسا 

يميا بالجساعة كال ألف تأنضثيا ألجل تأك  (2)انرخفتا محكخ  اعغ عبلمة التأنضث لػ سسضت بي ((1))اؿٍ خ

أك لع يبق التأنضث الحقضقي الحؼ كاف  ،اً ليا بالجسع فضكػف محكخ يمـد ىحا التأكيل بل يجػز لشا أف نأكّ 

 .(3)"رجاؿ"ك "نداء" :كال التحكضخ الحقضقي في نحػ في السفخد

لكغ إذا سسضت  امخأةاسع ((5)) "ابرب"أف ال يكػف ذلظ السؤنث مشقػال عغ محكخ فإف  (4):ثانييساك 

ككحا لػ سسضت بشحػ  (7) ،"عضالغ"انرخؼ ألنو قبل تدسضة السؤنث بو كاف محكخا بسعشى  (6)اً بيا محكخ 

النرخؼ ألنو في األصل لفع محكخ كصف بو السؤنث إذ معشاه في  محكخا (8)"شالق"ك "حائس"

                                                           

ػ في ب )حاؿ(.  (1)  
 في ب )بو محكخ النرخفت(.   (2)
شخح الترخيح عمى الػقاد،   ؛193، ص3ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ، انطخ: )ابغ عقضل،   (3)

 (.484، ص2ج التػضيح،
 (.170، ص5، جالسخرزابغ سضجة،   ؛368، ص3ج، السقتزب انطخ: )السبخد، (4)
ػ في ب )ربابا(.   (5)  

 في ب)محكخ(.   (6)
 في ب )الغع(. (7)

ـٍ: شاٌة ربَّ  اِة ِإَذا كلَجْت، كأَتى َليا عذخُة أيَّا ى، كغشٌع شاٌة ُربَّى كغشع ُرَباب، أؼ َحِجيثة الػالدة كىي في ِرَبابيا، ُيقاُؿ لمذَّ
ِؿ.  أبػ ىبلؿ الحدغ بغ عبج هللا بغ  ؛ 286، ص1، جإصبلح السشصق )ابغ الدكضت،رباٌب، مزسػـٌ األكَّ

عشي بَتحقضِقو: د. عدة  األشياء، التَّمِخيز في َمعخَفِة أسَساءِ ق(، 395يحضى بغ ميخاف العدكخؼ )ت: نحػ 
 (.372،ص1ـ، ج 1996، 2حدغ، دار شبلس لمجراسات كالتخجسة كالشذخ، دمذق، ط

أف عبلمة التأنضث إنسا ُحِحَفْت مغ نحػ "شالق، كشامث، كحائس، كحامل" الختراص ذىب الكػفضػف إلى  (8)
السؤنث بو، كذىب البرخيػف إلى أنو إنسا ححفت مشو عبلمة التأنضث ألنيع قرجكا بو الشدب كلع ُيْجُخكه عمى 

ع قالػا "شيء الفعل، كذىب بعزيع إلى أنيع إنسا ححفػا عبلمة التأنضث مشو ألنيع حسمػه عمى السعشى كأني
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عغ التاء مشيا  [(1)اً مجخدألصل السصخد في الرفات أف يكػف ]ألف ا "حائس"األصل شخز 

صضغة مػضػعة لسؤنث بغضخ التاء فيػ  :(2) فكل نعت صضغة السحكخ كذك التاء مػضػعا لمسؤنث

لمسحكخ استعسمت لمسؤنث كىشا شخط أخخ كىػ أف ال يغمب استعسالو في تدسضة السحكخ بو كذلظ ألف 

 :عمى أربعة أقداـ "عشاؽ"ك "جشػب"ك "كذساؿ"االسساء السؤنثة الدساعضة 

خؼ كتخكو أك يغمب جاز فضيا الر فإذا سسي بيا محكخ (3)مؤنثةك  ا محكخةا أف يتداكػ استعساليمّ إ

فبل يجػز بعج تدسضة السحكخ بيا إال الرخؼ أك يغمب استعساليا مؤنثو فمضذ فضيا  استعساليا محكخة

 . مشع الرخؼبعج تدسضة السحكخ بيا إالّ 

كسا عخؼ ىشاؾ أف تحخؾ األكسط في حكع الحخؼ الخابع الحؼ (4)ػ جسد  :: كسا عخؼ كفي نحػقػلو

 "(5).ػ األجسد " "ػ جسد " :فيكقائع مقامو حضث ال يقاؿ  ىػ في حكع تاء التأنضث

  .(6)ىي الدبب في مشع الرخؼ "العمسضة"كىػ اصصبلح مغ جعل  ،: عمى اصصبلح غضخهقػلو

                                                           

شخح السفرل ؛ ابغ يعر، 625،ص2:، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغاألنبارؼ،  حائس.)
  (.371، ص3، جلمدمخذخي 

 في ب كاألصل)السجخد(.   (1)
 في ب )ككل نعت(.   (2)
 في ب )استعسالو محكخه كمؤنثو(.   (3)
 في ب)حسخػ(.   (4)
 في ب)حسخػ األحسخػ(.   (5)
خبلفا لمكػفضضغ فيع جػزكا مشعو عغ الرخؼ لمعمسضة كحجىا، االسع إذا كاف ثبلثضا ساكغ الػسط فسع االثشضغ  (6)

نحػ: أحسخ مسا يستشع مغ الرخؼ اسع جشذ عشج تشكضخه عغ العمسضة إذا كشت نقمتو إلضيا ال  صخفو أكلى كإف
اإلنراؼ في مدائل  ؛  األنبارؼ،213، ص 3، جالكتابسضبػيو،  كيرخفو األخفر.) يرخفو سضبػيو

يػسف بغ أبي بكخ  بغ عمي الدكاكي الخػارزمي الحشفي أبػ يعقػب  ؛406، ص2، جالخبلؼ بيغ الشحػييغ
 –، ضبصو ككتب ىػامذو كعمق عمضو: نعضع زرزكر، دار الكتب العمسضة، بضخكت مفتاح العمـػق(، 626 )ت:

 (.81، ص1ـ، ج 1987؛ ىػ  1407، 2لبشاف، ط
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أك عمى أف ليا دخبل في التأثضخ  "السذخكط"باسع  "الذخط"اؼ عمى تدسضة  : أك عمى التجػزقػلو

 ."بالذخشضة"

 ."مشع الرخؼ"عخاب مشاؼ لمسمدـك كىػ كىػ اإل "السشافي لبلـز"ك ((1))قػلو: 

ما ححؼ مشو التشػيغ كالكدخ تبعًا لمتشػيغ  (2)غضخ  :: كاف مؤثخًا في الرخؼ أؼ عشج مغ قاؿقػلو

 .(4)ما ححؼ مشو الكدخ كالتشػيغ معاً  ((3)) ككحا

ألنو قاؿ غضخ السشرخؼ ما فضو عمتاف أك كاحجة تقػـ مقاميسا  السرشف: أك في حكسو أؼ عشج قػلو

ذك البلـ كالسزاؼ غضخ مشرخفضغ عشجه لكشو ال يطيخ فضيسا عشجه حكع مشع  ((5)) أف يكػف  غسكفض

 .ال تشػيغ لسذابية الفعل ك كدخَ  الرخؼ كىػ أف ال

 .مػجب لمشقضزضغ ((6)) لكػنو فضمـد فداد الػضع :قػلو

 :[مشدػب]

ال يجػز أف يكػف  .(2)مشدبةل (1)عمسضة :قػلوإلى العمع يعشي أف الضاء في  :(7)مشدػب: أؼ قػلو

 .الستدامو اجتساع كػنضغ ((3)) مرجرية

                                                           

ػ في ب سقط )قػلو(.  (1)  
 في ب زيادة )السشرخؼ(.   (2)

ػ في ب زيادة)عشج مغ قاؿ(.  (3)  
، اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ؛ 35، ص1، جالسفرل في صشعة اإلعخاب انطخ: )الدمخذخؼ، (4)

مدائل أبػ البقاء،    ؛76، 1، جكاإلعخابالمباب في عمل البشاء أبػ البقاء،   ؛411، ص2األنبارؼ، ج
 (.105، ص1، جخبلفية في الشحػ

ػ في ب)فضكػف( سقط) )فضسكغ أف يكػف(  (5)  
ػ في ب)لكشو(   (6)  
ِد َعْشيا، َكِقَضاُسو َحْحُؼ تاء التَّْأِنضِث  الَسْشُدػبُ   (7) َدة ِلَضُجؿَّ َعَمى ِنْدبِتو ِإَلى اْلُسَجخَّ ُمْصَمقًا، َكِزَياَدِة اْلُسْمَحُق ِبآِخِخه َياٌء ُمَذجَّ
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  .(5) كـفي لداف الخ  أؼ جلمجض ((4)) ا: لكػنو اسسقػلو

 .في مشع الرخؼ (7)عتبخ العجسةفضو أؼ فبل ي (6)عتبخ: فبل يقػلو

 .(1)عارض الخفة أؼ الحاصمة مغ قمة الحخكؼ مع سكػف الػسط: لئبل يقػلو

                                                           

 ؛5، ص2، جحاجبشخح شافية ابغ الالخضي اإلستخاباذؼ ،  التَّْثِشَضة َكاْلَجْسِع ِإالَّ َعَمسًا َقْج أُْعِخَب باْلَحَخَكاِت .)
 (.51، ص1، جالتػقيف عمى ميسات التعاريف؛ السشاكؼ، 234، ص1، جالتعخيفات الجخجاني،

، ثع نقل في العخبضة إلى العمسضة، فضكػف خارجا بيحا الخكمية بسعشى الجيجكذلظ مثل )قالػف( فإنو في     (1)
، كلع كىحا الذخط ضاىخ كبلـ سضبػيو الذخط، ألف عمسضتو جاءت بعج نقمو إلى العخبضة كىػ في العجسضة صفة.

الحىب في معخفة كبلـ  شخح شحكر؛ الجػجخؼ،  235، ص3، جالكتاب  يذتخشو الجسيػر. انطخ: )سضبػيو،
 (.118، ص1ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،؛ الدضػشي، 836، ص2، جالعخب

 في ب )الشدبة(.   (2)
ػ في بديادة )ال يجػز( )أف يرجر بو (  (3)  
ػ في ب)اسع(  (4)  

(5)   .)  في ب )لدـك
، كالخـك كاإلفخنج : كىي ببلد كثضخة كاسعة، آخحة في شػؿ، مغ باب األنجلذ مع البحخ  قالػف بمغة الخـك "جيج" 

السجائغ السذيػرة في آكاـ السخجاف في ذكخ الذامي إلى مجيشة القدصشصضشضة.) إسحاؽ بغ الحدضغ السشجع، 
، أمالي ابغ الحاجبابغ الحاجب،   ؛98، ص3ج معجع البمجاف؛، ياقػت الحسػؼ، 112، ص1ػ، جكل مكاف

 (. 206، ص1ج
 في ب )فبل تعتبخ(.   (6)
: قضل: األعجسي، معشاه في كبلـ العخب: الحؼ في لدانو ُعْجسة، كإفْ  (7) الحؼ أىمو مغ  كاف مغ العخب. كالَعَجِسيُّ

الَعَجع، كإْف كاف فرضح المداف. يقاؿ: رجل أعجسّي، كرجل أَْعَجُع: إذا كاف في لدانو ُعْجسة. كيقاؿ لمجكاب. 
ُعْجٌع، ألنيا ال تتكمع. كيقاؿ لمطيخ كالعرخ: العجساكاف، ألنيسا ال ُيجيخ فضيسا بالقخاءة. الُعْجَسة، فإنيا مغ 

سعجسة دخضمٌة عمى كبلـ العخب؛ ألّنيا تكػف أّكاًل في كبلـ العجع، ثّع األسباب السانعة مغ الرخؼ، ألّف ال
ُتعخَّب، فيي ثانضٌة لو، كفخٌع عمضو، كقػليع: "السعجسة"، لضذ السخاد مشو لغة فاِرَس ال غضُخ، بل كلَّ ما كاف 

الداىخ ىػ(، 328)ت: دمحم بغ القاسع ، أبػ بكخ األنبارؼ  خارًجا عغ كبلـ العخب، مغ ُركـٍ كُيػناَف كغضخىع .)
ىػ  1412، 1بضخكت، ط –تحقضق: د. حاتع صالح الزاـ، مؤسدة الخسالة  في معاني كمسات الشاس،

خاج،   ؛185، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر، 55، ص2ـ، ج1992؛ المباب في دمحم عمي الدَّ
 (.77، ص1، جقػاعج المغة
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 .(4)العخبيب ((3)) الحقت أؼ العجسة ألف الخفة (2): أحج الدببضغقػلو

التأنضث لمديادة السقجرة كلضذ  (6)كػف تأثضخ (5): كفضو أؼ في ىحا التعمضل السحكػر نطٌخ إلبياموقػلو

كلو عبلمة  معشى ثبػتضًا في األصل أف لوالتأنضث ب ((8))قػةلأف يقاؿ ((7)) التعمضل في كحلظ فاألكلى

بل  ثبػتيشى ليا فإنيا ال مع "العجسة"بخبلؼ  "(9)الترغيخ"مقجرة تطيخ في بعس الترخفات كىػ 

  .مقجرة(2)ليا  كىػ أف الكمسة لضدت مغ أكضاع العخب كال عبلمةَ (1) عجميمعشاىا أمخ 

                                                           

 ىشج( ك )دْعج( .ىػ الثبلثي السؤنث الداكغ الػسط، مثل )   (1)
 ىسا العمسضة كالتأنضث.   (2)

  (3)ػ في ب )الخفضة( 
 في ب )العخبي(.    (4)

ألف العجسة لسا انزست إلى العمسضة كالتأنضث تحتع السشع. أك مشقػال مغ السحكخ إلى السؤنث، نحػ )زيج( إذا ُسّسي  
بو امخأة، ألنو حرل بشقمو إلى السؤنث ثقل عادؿ خفة المفع. كما عجا ذلظ مغ الثبلثي، يجػز فضو كجياف الرخؼ، 

شخح شحكر الجػجخؼ،  الدببضغ كىسا العمسضة كالتأنضث.) نطخا إلى خفة كسصو بالدكػف، كعجمو، نطخا إلى كجػد
 (.823، ص2، جالحىب في معخفة كبلـ العخب

بالتسضضد، كبيحا السعشى  إبيامولفع فضو إبياـ كضعا كيخفع  أحجىاعشج الشحاة يصمق عمى أشضاء.  :السبيع   (5)
أحج قدسي السرجر  كثالثياأحج قدسي الطخؼ السقابل لمسػّقت كسضجيء.  كثانييايدتعسل في التسضضد. 

اسع كاف متزسشا لئلشارة إلى غضخ الستكّمع كالسخاشب  كرابعياالسقابل لمسػّقت كيجيء في السفعػؿ السصمق. 
لسبيع؛ مغ غضخ اشتخاط أف يكػف سابقا في الحكخ البّتة، فبل يخد السزسخ الغائب العتبار ذلظ االشتخاط فضو.كا

أسخار األنبارؼ،  نحػ: "ىحا، كىحاف، كىحه، كىاتاف، كتضظ، كتمظ، كتانظ، كتضشظ، كىؤالء" كما أشبو ذلظ.)
 (.1433، ص2ج مػسػعة كذاؼ اصصبلحات، التيانػؼ، ؛234، ص1، جالعخبية

 في ب)التأثضخ(.   (6)
ػ في ب سقط ) في التعمضل(  (7)  
ػ في ب )قػة(.  (8)  
 كترغضخ االسع: ضعُّ أكلو كفتح ثانضو كبعج ثانضو ياٌء ساكشة.  (9)

أمثمة الترغضخ ثبلثة: ُفَعْضل كُفَعْضِعل كُفَعْضعضل. قضل لمخمضل: لع َجَعْمَت أمثمَة الترغضخ عمى ثبلثة؟ فقاؿ: َكَجْجُت 
كدرىع مثااًل لكلِّ اسع معاممَة الشاِس عمى فمٍذ كدرىٍع كديشاٍر فرار فمذ مثااًل لكل اسع عمى ثبلثة أحخؼ، 

عمى أربعة أحخؼ، كديشار مثااًل لكلِّ اسع عمى خسدِة أحخٍؼ رابُعو كاك أك ياء أك ألف ، الخساسيَّ الرحضح 
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إذا كاف ثبلثضًا ساكغ الػسط جائدًا  (4)يفإنو إذا جعل األعجس (3)دمخذخؼ ال: كعشج غضخه كىػ قػلو

  .الرخؼ(5) حجتخ صخفو كعجـ صخفو مع 

 :نطخ إذ لع يدسع نحػ "كيشج " ،"نػح" :مغ أف نحػ(6): كفضو أؼ فضسا ذىب إلضو الدمخذخؼ قػلو

عشى أ  "جػر"ك ،"ماه"كالحؼ غخه تحتع مشع  ((1))كال غضخ فرضح غضخ مشرخؼ في كبلـ فرضح "نػح"

                                                           

؛ 415، ص3، جالكتابسضبػيو )ِإذا صغختو أسقصت مغ آخخه حخفًا، تقػؿ في ترغضخ سفخجل: ُسفضخج.
 (3756، ص6ج ،شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػالحسضخؼ، 

كسا أّف العجمي يقابل الػجػدؼ العجمي لو ثبلثة معاف، كالػجػدؼ في تمظ السعاني الثبلثة  العجـ يقابل الػجػد   (1)
يخادؼ الثبػتي كالسعشى األّكؿ لمػجػدؼ أعّع مغ الثاني كالثاني مغ الثالث، كالسعشى األكؿ لمعجمي أخّز مغ 

يصمق عمى ما ال يكػف الدمب جدءا مغ مفيػمو، كعمى ما مغ شأنو  الّثبػتي:الثاني كالثاني مغ الثالث. 
مػسػعة كذاؼ التيانػؼ، الػجػد الخارجي، كعمى السػجػد الخارجي، كيخادؼ الثبػتي الػجػدؼ. )

 (1171، ص2، ج536، ص1، جاصصبلحات
 في ب سقط )ليا(.   (2)
 ـ(. 1144؛  1075ق /  538؛  467)  (3)

، اإلماـ الكبضخ في التفدضخ كالحجيث كالشحػ، كالمغة، كعمع البضاف؛ الخػارزمي الدمخذخؼ  أبػ القاسع محسػد بغ عسخ 
كاف إماـ عرخه، تذج إلضو الخحاؿ في فشػنو. أخح الشحػ عغ أبي مزخ مشرػر ، كصشف الترانضف البجيعة: 

القخآف العديد، لع يرشف قبمو مثمو ك " السحاجاة بالسدائل الشحػية " ك " السفخد مشيا " الكذاؼ " في تفدضخ 
كالسخكب " في العخبضة ك " الفائق " في تفدضخ الحجيث، ك " أساس الببلغة " في المغة، ك " ربضع األبخار 

ك " ضالة  كفرػص األحبار " ك " متذابو أسامي الخكاة " ك " الشرائح الكبار " ك " الشرائح الرغار "
تاريخ ؛ الخصضب البغجادؼ ، 168،ػ ص5، جكفيات األعيافابغ خمكاف،  الشاشج كالخائس في عمع الفخائس ".)

 (.178، ص7؛ الدكمي، األعبلـ ، ج172، ص21ػ،ج بغجاد
 في ب )األعجع(.   (4)
 في ب)تخخضع(.  (5)
حخًكا، كذلظ نحػ قػلظ في ُعُشٍق "يا ُعُغ" ذىب الكػفضػف إلى أنو يجػز تخخضع االسع الثبلثي إذا كاف أكسصو مت  

كفي َحَجخ "يا َحَج" كفي َكِتف"ياَكِت" كذىب بعزيع إلى أف التخخضع يجػز في األسساء عمى اإلشبلؽ، كذىب 
البرخيػف إلى أف تخخضع ما كاف عمى ثبلثة أحخؼ ال يجػز بحاؿ، كإلضو ذىب أبػ الحدغ عمي بغ حسدة 

 ؛(.292، ص 1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغؼ، الكدائي مغ الكػفضضغ.) أنبار 
 (.36، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،)الدمخذخؼ،   (6)
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يجػز صخفو كتخؾ  "دعج"ك ،"ىشج"كػف العجسة مؤثخة مع سكػف الػسط كلػال العجسة لكاف مثل 

كديادة عمى الثبلثة في  كػنو شخشاً ا بتأثضخ الذيء قج يكػف إمّ  ((3))ك ذىل عغ أف  (2)صخفو

مغ القدع  "جػر"ك ،"ماه"في  "العجسة"في ثبلث ك "كالعجؿ" بكػنو سبباً ا مّ السعشػؼ كإ [182/أ]التأنضث

غضخ مشرخؼ في (5) "لػط" :نحػ ((4)) لدسع إذا لػ كانت سببًا في الثبلثي الداكغ الػسط :األكؿ

 .كبلـ فرضح أك غضخ فرضح

 هإلثبات ما اختار : كفي ذكخ نتضجة إلخ يسكغ أف يقاؿ إنسا ذكخ نتضجة الثاني دكف األكؿ تأكضجًا قػلو

 .لسكاف االختبلؼ فضو شفالسر

ل كاحج مشيسا باعتبار ك (1)"بخاىضعإ"ك ،(7)"شتخ" خبخ (6) مستشع : كل كاحج مشيسا يعشي أفقػلو

 .اآلخخ مححكفاً  عغ أحجىسا كيكػف خبخ كيجػز أف يكػف خبخ

                                                           

.ػ في ب )أك غضخ فرضح(  (1)  
عشج سضبػيو، كالخمضل كجسضع البرخّيضغ؛ قاؿ سضبػيو ؛ رحسو هللا ؛ "اعمع أّف كل مؤّنث سّسضتو بثبلثة أحُخؼ  (2)

متػاٍؿ مشيا حخفاف بالّتحّخؾ ال يشرخؼ، فإْف سّسضتو بثبلثة أحُخؼ فكاف األكسط مشيا ساكًشا ككانت شضًئا مؤّنًثا، 
بالخضار: إْف شئَت صخفتو، كإْف شئت لع ترخفو، كتخُؾ  أك اسًسا الغاِلب عمضو السؤّنث، كػ )ُسعاد( فأنت

؛ ابغ الرائغ، 350،ص 3ج السقتزب،؛ ُيشطخ: السبخد، 240، ص 3ج الكتاب،سضبػيو،   الّرخؼ أجػد".)
 (.759، ص2ج المسحة في شخح السمحة،

.ػ في ب ) كدمل( سقط)أف(  (3)  
ػ في ب)المتشع(.  (4)  

شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ   الجػجخؼ، ؛194، ص1، جشخح السفرل لمدمخذخي  انطخ: )ابغ يعر،  (5)
 (836، ص2، جالعخب

 في ب)أف يستشع(.   (6)
" بفتح الذضغ السعجسة كالتاء السثشاة فػؽ، اسع قمعة مغ أعساؿ أراف، بفتح اليسدة كتذجيج الخاء، إقمضع "كشتخ  (7)

 ثبلثضة كالعجسة ممغاة فضيا. صخح بحلظ الدضخافي، كابغ بخىاف، كابغ خخكؼ.) بأذربضجاف. "مرخكفة" لكػنيا
مخاصج االشبلع عمى أسساء األمكشة ؛  صفّي الجيغ البغجادؼ, 325، 3، جمعجع البمجافياقػت الحسػؼ،  

 (.334، ص1، جشخح الترخيح عمى التػضيح؛ الػقاد،  783،ص 2، جكالبقاع
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 .(2)إلخ يعشي أف فضو الخبلؼ السحكػر "ىػداً ": كقضل أف قػلو

غضخ  :مثبلً  "حسخاء"تأثضخه مصمقًا فإف  ((3)) ة فاتقضامو إلخ فضو أنو إذا فاتت الرف : أؼ شخطقػلو
 .أف يقػؿ أؼ شخط تأثضخه في مشع الرخؼ ىفكاف األكل "الرفة"ك ، "الجسعضة"مع أف فضو  ((4))

 ."جَ كسداجِ " أكال ،"كجكاب"أحجىسا في األخخ  (6)دغعأؼ سػاء أُ  (5): حخفاف إلخقػلو

 :[الػزف العخكضيّ ]

حتى ال  السخاد مغ مفاعل الػزف كمفاعضل الػزف العخكضيّ  أؼ إلخ (7)الػزف العخكضيّ : كالسخاد قػلو

 ،"الحخكات"مفاعل باعتبار  :مثبلً  (8)" فحزاجخ" أف يكػف مفخد مػزكف مفاعل عمى كزف مفعل يمـد

                                                           

، 2، جشخح الترخيح عمى التػضيحالػقاد،  ؛ 13، ص1، ،جالكافية في عمع الشحػانطخ: )ابغ الحاجب،  (1)
334.) 

، السقتزب ؛ السبخد، 235، ص3، جالكتابلخفتيا مثميا مثل: لػط ، كنػح. انطخ: )سضبػيو،  صخفيا سضبػيو (2)
 (. 156، ص5، جالسخرز؛ ابغ سضجه،  320، ص3ج

ػ في ب ) الرضغة فات( في األصل)فاتت(.  (3)  
ػ في ب زيادة)مشرخؼ(  (4)  

 في ب )حخفا( سقط )إلخ(.    (5)
.اإِلدغاـُ    (6)  ؛95، ص8، جتيحيب المغةاليخكؼ، كىَػ ِإْدَخاؿ حخٍؼ ِفي حخٍؼ ) : إدخاُؿ المِّجاـ ِفي َأْفَػاه الجكابِّ

 (.472، ص5، جالسحكع كالسحيط األعطعابغ سضج،  
بالفتح كسكػف الداء السعجسة عشج أىل العخكض ىػ التقصضع، كعشج الرخفضضغ ىػ مقابمة األصمي بالفاء  الػزف: (7)

 : ىػ عمع يعخُؼ بو صحضح كزف الذعخ مغ فاسجه، كضعو الخمضلكِعمُع العخكضكالعضغ كالبلـ كالدائج بسثمو، 
فعػلغ مفاعضمغ مفاعمتغ فاعبلتغ :بغ أحسج ميتجيًا إلضو بعمع اإليقاع لتقاربيسا. كأركاف العخكض تفعضبلتو كىي

 فاعمغ متفاعمغ مدتفعمغ مفعػالت
كىحه التفاعضل بسثابة مضداف دقضق يبضغ ما في بضت الذعخ مغ صحة أك خمل كما يصخأ عغ أجدائو مغ زيادة أك نقز 

خاج  ؛10، ص1، ج، شخح شافية ابغ الحاجبلخضي اإلستخاباذؼا)أك تحخيظ أك تدكضغ.  ، دمحم عمي الدَّ
 (1779، ص2جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات التيانػؼ،  ؛187، ص1، جالمباب في قػاعج المغة

 في ب)فحزار(.(8) 
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 (2)"قشاديل"فعالل كمفخده فعمل ك (1)أعشي الػزف العخكضي مع أف كزنو الترخيفي "الدكشات"ك

  .((3))كمفخده فعمضل لضمفاعضل كحلظ مع أف كزنو الترخيفي فعال

 :[صيغة مشتيى الجسػع]

ىي التي ال تجسع إلخ أك الرضغة  :(5)"صيغة مشتيى الجسػع"إلخ أؼ  (4)جسع: كىي التي ال يقػلو

 .((1))ال تجسع إلخ ىي التي الجسع التي فضيا بعج ألف

                                                           

كإبٌل َحَزاِجُخ قج شخبت كأكمت الَحْسَس ، َكَقاُلػا َحَزاِجخَ ِبَفْتح اْلَحاء اسُع كاحٍج عمى لفع اْلجسع،  َحَزاجخ: 
فانتفخت خػاصخىا، ك الِحَزْجُخ: العطضُع البْصِغ، الػاسُعو. َكْشٌب ِحَزْجٌخ، أؼ: كاسُع الَجْػِؼ. كيقاؿ لمزبع: 

؛ ابغ  204، ص5، جتيحيب المغة؛ اليخكؼ، 326، ص3، جكتاب العيغالفخاىضجؼ،  َحزاِجُخ لِعَطع َبْصِشيا.)
 (.202، ص4، جلعخبلداف امشطػر، 

ـِ، "َكَما َزاَد ببلـ ثانضة كثالثة :السيداف الرخفي (1)  .َكُيَعبَُّخ َعْشيا ِباْلَفاِء َكاْلَعْضِغ َكالبلَّ
أؼ: كيعبخ عغ الحخكؼ التي ىي األصػؿ بالفاء كالعضغ كالبلـ فضقاؿ )َنَرَخ( عمى كزف)َفَعَل( ، كيقاؿ: الشػف فاء 

 .األصػؿ في الػزف بيحه الحخكؼ 4الفعل كالراد عضغ الفعل كالخاء الـ الفعل؛ لسقابمتيع
كيعبخ عغ الحخؼ األصمي الدائج عمى الثبلثة األصػؿ ببلـ ثانضة؛ فضقاؿ )َدْحَخَج( عمى كزف )َفْعَمَل( ك )َجْعَفخ( عمى 

ة األصػؿ ببلـ ثانضة كثالثة؛ فضقاؿ كزف )َفْعَمَل( . كيعبخ عغ الحخفضغ األصمضضغ الدائجتضغ عمى الثبلث
شخح الخضي اإلستخاباذؼ ،  )َجْحَسِخش( عمى كزف )َفْعَمِمل(؛بثبلث ال مات؛ كىحا ال يكػف إال في األسساء.)

 ؛57، ص4ج شخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ، ؛ األشسػني،174، ص1ج شافية ابغ الحاجب،
 (.451، ص3ج، ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامعالدضػشي،  

َضْخٌب ِمَغ اْلَسَراِبضِح َكىَػ َفَعِمضٌل، ِقْشجيل مفخد: جسع َقَشاديُل: مرباح في كسصو فتضل ُيسؤل بالساء  :اْلِقْشِجيلُ (2) 
، معجع المغة العخبية السعاصخةد أحسج مختار،   ؛261، ص1، جمختار الرحاحالخازؼ،  ).كالدَّيت كُيذعل

الخباعي إذا لحقو حخُؼ ِلضغ رابٌع، ُجسع عمى "َفعاِلضَل" كػ"َقشاِديل". انطخ:  (. يقػؿ ابغ يعضر:1681ص، 3ج
؛ ابغ الرائغ، 320، ص3، جشخح السفرل لمدمخذخي ؛ ابغ يعر، 236، ص3، جالسقتزب )السبخد،

 (. 215، ص1، جالمسحة في شخح السمحة
  (3)ػ في ب سقط) كمفخده فعمضل( 

 في ب )ال يجسع(.   (4)
يَغة: (5)  .ِفي ااِلْصِصبَلح ىَي اْليْضَئة اْلَحاِصَمة لمكمسة مغ َتْخِتضب اْلُحُخكؼ كالحخكات كالدكشات الرِّ

ضَغة الَِّتي تكػف َأكليا َمْفُتػحة، َكَثاِلثيا ألفا َكبعج اأْللف حخفاف َأك َثبَلَثة أكسصيا  ِصيَغة ُمْشَتيى الجسػع: ىَي الرِّ
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 ."جسع التكدضخ" ((2)) كلحا أؼ كلكػنيا تجسع : قػلو

 .في مشع الرخؼ :: فضؤثخ فضو أؼقػلو

صضغتو  اسع مكاف كيكػف إضافة (3)"مشتيى"يجػز أف يكػف  :: مغ إضافة السرجر إلخ أقػؿقػلو

 ."مشتيى الجسػع" :إلضو مغ إضافة السػصػؼ إلى الرفة أؼ شخط الرضغة التي ىي

 .عمضو لفع اآلحاد ((4)) الجاؿيساثبلف الػاحج فالزسضخ لمػاحج  :: يساثبلف أؼقػلو

 .أؼ بدبب مذابية السفخدات في الػزف  (5)إلخ"جسعضتو": فضجخل في قػة قػلو

  ."ياء الشدبة"ك ،(7)"لياء التأنيث" :بغضخ ىاء شامبًل ليسا أؼ: قػلوفي  "الياء"فكاف أؼ  ((6))

                                                           

ضَغة اَل يجسع جسع  ضَغة ُمْشَتيى الجسػع أِلَف كل جسع ِإذا َجاَء عمى ىِحه الرِّ َساكغ. َكِإنََّسا سسضت ىِحه الرِّ
نحػ ؛ سضج مضخ شخيف، 185، ص2، جاء = جامع العمـػدستػر العمسالتكدضخ مّخة ُأْخَخػ.) أحسج نكخؼ، 
، 1ج البخية في شخح نطع اآلجخكمية، فتح رب؛ الحازمي، 34، ص 1ج ميخ = مبادئ قػاعج المغة العخبية،

 (. 195ص
ػ في ب ) ألف إلخ ىي التي تجسع إلخ (  (1)  
ػ في ب)كلجا أؼ كلجا إنيا ال تجسع(.  (2)  
: اسع مكاف: مغ انتيى/ انتيى إلى/ انتيى بػ/ انتيى عغ/ انتيى مغ: غاية كنياية "عشج مشتيى ُمشتيى مفخد (3)

الصخيق؛ }ِعْشَج ِسْجَرِة اْلُسْشَتيى{: جعميا هللا الشياية في محّل الُقخب كالكخامة، كيقاؿ شجخة نبق عغ يسضغ الجّشة 
مػسػعة التيانػؼ،  يتو العطسى، أسسى أمانضو.)في مشتيى الػضػح: في غاية الػضػح؛ ُمشتيى أمِمو: غا

 (2297، ص3ج السعاصخة، معجع المغة العخبية؛ د. أحسج مختار،  941، ص1كذاؼ اصصبلحات، ج
ػ في ب )الػالي(  (4)  

 في ب سقط)إلخ(.   (5)
ػ في ب سقط )قػلو(  (6)  
ىي الياء التي تمحق أكاخخ بعس األسساء، فتكػف عبلمة عمى تأنضثيا كضًعا، مثل: خجيجة،  ىاء التأنيث: (7)

 فاشسة، أك لمتفخقة بضغ األسساء السحكخة كالسؤنثة، مثل: نذضصة، مختفعة، غارقة.
في  أك تمحق آخخ بعس جسػع التكدضخ، بذخط أال تشتيي مفخداتيا بتاء مفتػحة، مثل: سعاة، قزاة، غداة، أما التاء
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 ،"الجشذ"كػنيسا لمفخؽ بضغ في ((2))أؼ  مغ كاحج كاحج (1)"ياء الشدبة"ك ،"الياء": ألف قػلو

 .أك في كػنيسا زيجتا لسعشى "الػاحج"ك

ياء "جسعضتو بجلضل جػاز دخػؿ  ((4)) زاؿ لبمج عمساً  ((3)) ألنو برضخكرتو مفخد محس : كقضل ىػقػلو

ياء الشدبة ألنيا ال تػجج في مثل ىحا الجسع  (5) َلَجَخَمَيا جسعضتو باقضة عمضو إذ لػ كانت "الشدبة

  .إذ قج صار "كالسفخد" في لحػؽ "ياء الشدبة"((6))كحضشئح ال يعتبخ جسعضتو األصمضة 

 "مشتيى الجسػع"ع حخكفو حاصمو أف السخاد أف يكػف عمى صضغة ضبجس :: كقضل السخاد الجسعقػلو

بغضخ  ((1)) كحلظ ألنو عمى صضغة مشتيى الجسػع "مجائشي"بجسضع الحخكؼ السػجػدة فضو كلضذ مثل 

 ."الشدبة((2)) "ياء"
                                                           

أصػات كأبضات كأمػات فيي مغ أصل الكمسة، كلضدت لمتأنضث، أك تمحق أخخ بعس األسساء لمسبالغة، مثل: نابغة، 
ىحه تحخؾ كيفتح ما قبميا، كعبلمتيا أف يػقف عمضيا بالياء، كتخسع ىحه الياء  كىاء التأنيثراكية، عبلمة، ندابة، 

انطخ:  تاء مفتػحة، مثل: إجابتو، مشاقذتيسا، مكافأتيع.تاء مخبػشة، إال إذا أضضف االسع إلى ضسضخ فتخسع 
اإلمبلء ق(ػ،  1395عبج العمضع إبخاىضع )ت: بعج  ؛7، ص4ج السقتزب،؛ السبخد، 394، ص3ج الكتاب،، سضبػيو)

)ت: ، عبج الدبلـ دمحم ىاركف قػاعج اإلمبلء؛ 93، ص1مكتبة غخيب، مرخ، ج كالتخقيع في الكتابة العخبية،
 (.62، ص1ـ ، ج1993ق(ػ، مكتبة األنجمػ السرخية ؛القاىخة، ؛ 1408

َظ قاؿ ابغ الػراؽ: "كل اْسع تشدبو ِإَلى َأب َأك بمج، َكَما أشبو َذِلظ، َفإنَّظ تْمحقو اْلَضاء الثَِّقضَمة، َعبلَمة لمشدب، َكَذلِ  (1)
الّشَدب َمْعَشاه: ِإَضاَفة  .َقْػلظ: ىَحا رجل بكخّؼ، َكىَحا رجل عامخّؼ، َكىَحا رجل مكّي، َكَكَحِلَظ َجِسضع ىَحا اْلَباب

َضاَفة َأشج ُمَبالَغة مغ َشْيء إِ  َلى َشْيء، َكِإنََّسا تذجد ياؤه، أِلَف الشِّْدَبة ترضخ اَلِزَمة لمسشدػب، َفَراَرت ىِحه اإْلِ
َساِئخ اإلضافات، فذجدكا َياء ىَحا، لضجلػا عمى ىَحا اْلَسْعشى، َفِإذا َكاَف ااِلْسع سالسا مغ ُحُخكؼ اْلَسّج كالمضغ، ِزْدت 

ابغ  ي آِخخه، َشاؿ ااِلْسع َأك قرخ، َكَقْػِلظ ِفي الّشَدب ِإَلى بكخ: بكخؼ، َكِإَلى سفخجل: سفخجمي".)َياء الشِّْدَبة فِ 
 (.473، ص3ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر،  529، ص1، جعمل الشحػالػراؽ، 

ػ في ب سقط)أؼ(  (2)  
ػ في ب )ذلظ ألنو يرضخ كزنو(  (3)  
ػ في ب)راؾ(  (4)  

 في األصل)ألدخميا(.   (5)
ػ في ب سقط) جسعضتو باقضة ألدخميا ياء الشدبة ألنيا ال تػجج في مثل ىحا الجسع كحضشئح ال يعتبخ(  (6)  
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جسع إال  "مجاني" ((5)) ؿ كالثالث يجؿ عمىجسعا إلخ يعشي أف كبل مغ األكّ  (4)"مجاني" ((3)): إذ قػلو

بالجسع الجسع بجسضع حخكفو كسا  :كعمى الثالث يكػف السخاد ،"ىاء"بغضخ  قػلوو خخج عمى األكؿ بنّ أ

يمـد عمى  يزاكأ قخرهكال في األصل كسا  ،"الحاؿ"في  ((6))ال رنا كلضذ كحلظ ألنو لضذ بجسعقج

بجسضع حخكفو  "صضغة مشتيى الجسػع"ألنو أيزًا عمى  (7)"فخازنة" :الثالث تخؾ االحتخاز عغ مثل

  .كذلظ ضاىخٌ 

 .خخلفع آ "يشئمجا"(8) أؼ:: كىػقػلو

                                                           

ػ في ب سقط)بجسضع الحخكؼ السػجػدة فضو كلضذ مثل مجائشي كحلظ ألنو عمى صضغة مشتيى الجسػع(  (1)  
ػ في ب ) بغضخ ىاء(  (2)  
ػ في ب زيادة)لضذ(.  (3)  
ـَ ِبو َكَباُبو َدَخَل َكِمْشو )اْلَسِجيَشُة( َكَجْسُعيا )َمَجاِئُغ( ِباْليْسَدِة َك )ُمْجٌف( َك ) (4) ًفا َكُمَثقَّبًل. )َمَجَف( ِباْلَسَكاِف َأَقا ُمُجٌف( ُمَخفَّ

َف( اْلَسَجاِئَغ )َتْسِجيًشا( َكَسا يُ  َخ اأْلَْمَراَر.. َكالشِّْدَبُة ِإَلى َكِقضَل: ىَي ِمْغ ِديَشْت َأْؼ ُمِمَكْت. َكُفبَلٌف )َمجَّ َقاُؿ: َمرَّ
( ، َكِإَلى َمجَ  ( ، َكِإَلى َمِجيَشِة اْلَسْشُرػِر )َمِجيِشيّّ ُسػِؿ َصمَّى َّللاَّ َعَمْضو َكَسمََّع )َمَجِنيّّ ( َمِجيَشِة الخَّ اِئِغ ِكْدَخػ )َمَجاِئِشيّّ

.ِلْمَفْخِؽ َبْضَشيَسا َكْي اَل َيْخَتِمَط. َك )َمجْ  ـُ بَل يْشَرخؼ فى اْلسعخَفة كالشكخة؛ َأف  مجانىك  َيُغ( َقْخَيُة ُشَعْضٍب َعَمْضو الدَّ
سعخَفة مجائشضا ِإنََّسا ىَػ لْمَػاِحج، فبالضاء خخج ِإَلْضو؛ َكَسا أخخجتو اْلياء ِإالَّ َأف َما َكاَنت ِفضو اْلياء اَل يْشَرخؼ فى الْ 

، 3ج السقتزب،خد، مغ أجل التَّْأِنضث، َكَما َكاَنت ِفضو اْلَضاء الّشَدب فسرخكؼ فى اْلسعخَفة، كالشكخة.) السب
 (.292، ص6، جمختار الرحاح ؛ الخازؼ،2201، ص6ج الرحاح تاج المغة،؛ الفارابي،  328ص

ػ في ب زيادة) أف مثل(  (5)  
ػ في ب سقط )ال(  (6)  
ْصَخْنِج: ُمَعخَُّب َفْخِزيَغ. (7)  فخزانة: جسع َفخاِزيُغ: ِفْخزاُف الذِّ
)مداجج( ك )مرابضح(، كأما )فخزانة(   شخط صضغة مشتيى الجسػع بغضخ "ىاء"، ك ُذكخ في الكافضة، البغ حاجب:-

فسشرخؼ، تاء التأنضث: إلحاقيا لمعػض في الجسع الحؼ عمى زنِة "َمفاِعضَل"، نحػ: "َفخاِزَنٍة"، في جسع "ِفْخزاٍف"، 
، 5ج السخرز،مشيا. )ابغ سضجه، كقضاُسو: "َفخاِزيُغ"، فمّسا ححفػا الضاء، كلضدت مّسا ُيححؼ؛ عّػضػا التاء بجؿ 

؛ 368، ص3، جلمدمخذخي  شخح السفرل؛ ابغ يعر، 13، ص1، ابغ الحاجب، جالكافية في عمع الشحػ؛ 71ص
 (.504، ص35ج تاج العخكس،؛ الدبضجؼ، 1221، ص1، جالقامػس السحيطالفضخكزآبادػ، 

 في ب سقط)أؼ(.   (8)
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 الذخط إنسا يكػف عشج لػجػد شخط الجسع كعجمو ألف "(2)شيئلسجا"لو أؼ  (1) فبل تعمق:قػلو

  .السذخكط كىػ مشتفٍ 

 .(3)"مرابضح" ك ،"كسداجج ":قػلو: لدبق كبلـ أخخ كىػ قػلو

كقج جاء االستثشاء مغ غضخ تقجـ  "ـ لمػقتفالبّل "أؼ كقت عجـ اإلجساؿ  ((4))جساؿاإللعجـ : قػلو

 :قػلوألف  ((6)) ىيشالكغ ال ندمع عجـ تقجـ اإلجساؿ  (5)الػاقعة في أكائل الكتب "امّ أ"إجساؿ كسا في 

ىحا  استثشاء فالبضاف (7)يكػف مشرخفا فضكػف  "الياء"دؿ إجسااًل عمى أنو إذا كاف مع  "ىاء"بغضخ 

 .اإلجساؿ

 .مدساه أؼ لسشاسبة  ةمكلسذا((8))قػلو:  

 .تشػيغ الرخؼ لضدت لسذاكمة "فخازنة"ال يقاؿ أؼ استجالال عمى أف تشػيغ  ((1))قػلو: 

                                                           

 في ب)ك ال تعمق(.   (1)
 في ب )مجاني(.   (2)
، 2ج المسحة في شخح السمحة،؛ ابغ الرائغ، 167، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،انطخ: )ابغ يعر، (3)

 ( 329، ص3ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،؛ ابغ عقضل، 754ص
  (4)ػ في ب )إجساؿ( 

َأنَّيا مخكبة مغ )َأف( السرجرية ك )َما( َكَسا ِفي َقْػلظ: أما َأْنت  : األكؿىي عمى َنْػَعْضِغ ِفي ااِلْسِتْعَساؿ أّما: (5)
ـ، َكَسا ِفي }َأف َجاَءه اأْلَْعَسى{ ثعَّ ححؼ )َكافَ  ( ُمْشَصمًقا اْنَصَمقت، َأؼ: أِلَف كشت ُمْشَصمًقا اْنَصَمقت، َفُححَؼ البلَّ

ْخط َكىي عمى َنْػَعْضِغ: ِإمَّا لبلستئشاؼ مغ َأنَّيا متزسشة  َكالثَّاِني:لبلخترار َكزيج )َما( عػضا َعشو،  معشى الذَّ
ا لمتفرضل، َكىَػ َغالب َأْحَػالو َكَقْػِلظ بعج  غضخ َأف يتقجميا ِإْجَساؿ، َكَسا ِفي َأَكاِئل اْلكتب َكىَػ: )أما بعج( ، َكِإمَّ

دستػر العمساء أحسج نكخؼ،   و.)ذكخ زيج َكَعْسخك َكبكخ: أما زيج فاكدو، َكأما َعْسخك فأشعسو، َكأما بكخ َفَأحب
 (.183، ص1، جالكميات؛ أبػ البقاء،  218، ص3، ج= جامع العمـػ

ػ في ب )ىشا(  (6)  
 في ب زيادة)أما(.   (7)

ػ في ب سقط)قػلو(  (8)  
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 [183]ب/إذ ال يمـد مغ عجـ : لعجـ استعسالو إلخ نطخقػلو: كفضو أؼ في التعمضل السحكػر كىػ قػلو

مػضػعة مع الكمسة ألف انتفاء  "فعالمة"كزف  "التاء"أف يكػف ((3)) كفخزاف" اشاعت"((2))استعساؿ

  .الخاص ال يدتمـد انتفاء العاـ

كلضذ معشاه أنو ذكخ مشرخؼ باعتبار لفع ((4)) كالمفع محكخ بإرادة أنو لفع لمفع أؼا: إذ السخاد قػلو

 .مؤنث "فخزانة"كسا يػىع ضاىخ العبارة ألف لفع   "فخزانة"

 (6)"حزاجخ" فّ إ :كيقاؿ يشايػرد ى إلى دفع ما يكاد (5)"إيساء" أف ىحه الرضغة ال تؤثخ إلخ فضو :قػلو

 "التأنضث"ك ،"العمسضة"خخيغ فضو كىسا لػجػد سببضغ آ "الجسعضة"لع يعتبخ فضو  ((7)) كإف غضخ مشرخؼ

ال تؤثخ مع مثل  "العمسضة"ألف  "التأنضث"ك ،"لمعمسضة" ،"حزاجخ"يعشي ال يجػز أف يكػف مشع صخؼ 

 .عمسًا ال يشرخؼ مع زكاؿ العمسضة بالتشكضخ "مداجج" ((8)) لػ نّكخىحه الرضغة كليحا 

 .أؼ الجسع ((9)) انتفائو : معقػلو

                                                           

ػ في ب سقط)قػلو(.  (1)  
ػ في ب سقط )استعساؿ( في ب )اشاعة "فخزانة(.   (2)  
ػ في ب )اشاعت كفخزانة(.  (3)  
ػ في ب سقط)كالمفع محكخ(.  (4)  
يَساء (5) َشاَرة كىػ ميسػز ُيَقاؿ َأْكَمأ يػمىء ِإيَساء َفيَػ مػمىء ُكمو َميُسػز )َكَمَأ( اْلَػاُك َكاْلِسضُع َكاْليْسَدُة: َكمِ اإلِْ َسٌة : اإْلِ

، معجع مقاييذ المغةَكاِحَجٌة. ُيَقاُؿ: َكَمْأُت ِإَلْضو َكْمًئا، َكَأْكَمْأُت ِإيَساًء ُأكِمُئ، ِإَذا َأَشْخَت.) ابغ فارس، 
، ، السحقق: عبج تحخيخ ألفاظ التشبيوق(ػ 676؛ محضي الجيغ يحضى بغ شخؼ الشػكؼ )ت:  145ص،6ج

 (.81، ص1ق، ج1408، 1دمذق، ط –الغشي الجقخ، دار القمع 
المباب ؛ أبػ البقاء، 182، ص1، جشخح السفرل لمدمخذخي ابغ يعضر،   ؛229، ص3ج الكتاب،)سضبػيو (6) 

 (504، ص1، جفي عمل البشاء كاإلعخاب
ػ في ب )كإنسا(  (7)  
ػ في ب )لػ كانت(  (8)  

  (9)ػ في ب )انتفاء(
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 .: كالحكع كىػ مشع الرخؼ ىشا كتقجيخ الجػاب مع انتفاء العمة أؼ الجسعقػلو

أف يكػف في  السرشفالجػاب أف السعتبخ في الجسع عشج  (2)حاصلبالقػة صفة العمة ك  ((1)) قػلو: 

 .زكاؿ الجسع بالعمسضة لعخكض الدكاؿ (3)زخّ فبل ت "الػصف"األصل كسا في 

: كفضو أؼ كفي كػنو مفعػؿ أعشي نطٌخ لعجـ استقامة السعشى كألف تقجيخ أعشي إنسا يكػف في قػلو

 .كىػ مشتف ىشا ،(4)"الحـّ "ك ،"السجح"محل 

مغ السعخفة كلعجـ استقامة السعشى عمى  ((5)) "ةمبجل"نطخ لػجػب كصف الشكخة  يجؿ فضو: كىػ قػلو

 .(6)"السبجؿ مشو"تقجيخ سقػط 

                                                           

ػ في ب سقط)قػلو(  (1)  
 في ب)الحاصل(.  (2)
 في ب)فبل يزخ(.   (3)
نقضس اليجاء كىػ: ُحْدغ الثَّشاء. كالِسْجحة اسع السجيح، كجسعو َمجائُح كِمَجٌح، يقاؿ: َمَجْحُتو كامَتَجْحُتو،  السجح: (4)

ُـّ ك . الحَّ ُـّ ًة فيػ َمْحُمػـٌ كَذِمضٌع كَذّـّ كَأَذمَّو َكَجَجه َذِمضًسا الَح ، 3، جالعيغ) الفخاىضجؼ، َنِقضُس الَسْجِح َذمَّو َيُحمُّو َذّما كَمَحمَّ
 .(57، ص10ج األعطع، السحكع كالسحيط؛ ابغ سضجه، 1295،ص5الفارابي، ج الرحاح تاج المغة،؛ 188ص

  (5)ػ في ب )مبجؿ( 
ىَػ ُلَغة: اْلِعَػض كيفتخقاف ِفي ااِلْصِصبَلح؛ فالبجؿ أحج التػابع، يْجَتسع َمَع اْلُسبجؿ ِمْشو، َكبجؿ اْلَحْخؼ مغ  اْلَبَجؿ: (6)

َغضخه اَل َيْجَتِسَعاِف أصبل، َكاَل يكػف ِإالَّ ِفي َمػِضع اْلُسبجؿ ِمْشو ، َكاْلبجؿ عمى َضْخَبْضِغ: بجؿ: ىَػ ِإَقاَمة حخؼ 
بجؿ: ىَػ قمب اْلَحْخؼ َنفدو ِإَلى لفع َغضخه عمى معشى إحالتو ِإَلْضو، ىَحا ِإنََّسا يكػف ِفي مَقاـ حخؼ َغضخه، كَ 

دسى ُحُخكؼ اْلعمَّة َكِفي اْليسَدة َأْيزا لسقاربتيا ِإيَّاىا َكَكْثَخة تغضخىا، َكاْلبجؿ كالسبجؿ ِمْشو ِإف اتحجا ِفي اْلَسْفيـػ يُ 
ف لع يتحجا ِفضو، َفِإف َكاَف الثَّاِني ُجْدءا مغ األكؿ َفيَػ بجؿ اْلعضغ َأْيزا؛ َكإِ  بجؿ اْلكل مغ اْلكل َكبجؿ اْلعضغ مغ

ف لع يكغ ُجْدءا، َفِإف َصحَّ ااِلْسِتْغَشاء ِباأْلكِؿ َعغ الثَّاِني َفيَػ بجؿ االشتساؿ َنْحػ: )نطخت اْلَبْعس مغ اْلكل، َكإِ 
ْفَخاد كالتثشضة َكاْلجسع كالتحكضخ كالتأنضث، اَل ِفي ِإَلى اْلَقَسخ فمك و(، َكبجؿ اْلكل مغ اْلكل ُيَػافق اْلَسْتُبػع ِفي اإْلِ

ْفَخاد كالتحكضخ كفخكعيسا )الكتاب، لدضبػيو، ج ، 1التَّْعِخيف، َكَساِئخ األبجاؿ اَل يْمـد مػافقتيا لمسبجؿ ِمْشو ِفي اإْلِ
 (.111، ص3؛السقتزب، السبخد، ج232، ص1، جالكميات؛ أبػ البقاء، 349ص
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ُبُع  " :: كىي أؼقػلو ْبعاُف انثى  ":الزَّ ُبُع  "يعشي أف الزِّ حكخ ال يصمق إال عمى السؤنث كال "الزَّ

 .(1)الزبعاف

 : [السبالغة]

 .ىي مدتفادة مغ لفع الجسع (2)السبالغة: عمى قػلو

 .بخبلؼ الػصف فإنو ال اعتبار لمػصف في الحاؿ دكف األصل: (3)قػلو        

لكشو  ((5))عّخب فإنو قاؿ إنو اسع أعجسي مفخد :(4)عشج سيبػيوحسل إلخ ىحا  : إنو جسع حكساً قػلو

فسشع الرخؼ فعمى  (7)عمى ما شابيو فحسل "قشاديل" :مغ كبلميع ماال يشرخؼ قصعًا نحػ (6)شبوا

                                                           

ْبعافُ  (1) : كَأما ِضْبعانٌة َفَمْضَذ ِبَسْعخُ الزِّ باع، اَل َيُكػُف ِبالشُّػِف كاأَللف ِإال ِلْمُسَحكَِّخ؛ َقاَؿ اْبُغ َبخِّؼٍّ كٍؼ، : َذَكُخ الزِّ
كِسَبحٍل  َكاْلَجْسُع ِضْبعاناٌت كَضباِعضُغ كِضباٌع، َكىَحا اْلَجْسُع ِلمحََّكِخ كاألُنثى ِمْثُل َسُبٍع كِسباٍع، ك اليشَّبُخ، كِرشَّبخٍ 

ُبُع. )األنبارؼ،  بعاِف كأـ اليشَّبِخ الزَّ ُبُع. أك أبػ اليشَّبِخ الزِّ اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ كِزبِخٍج: الزَّ
؛ ابغ 117، ص1شخح السفرل لمدمخذخؼ، ابغ يعر، ج ؛98، ص1، جالشحػييغ: البرخييغ كالكػفييغ

 (499، ص1ج السحيط،القامػس الفضخكزآبادػ،  ؛217، ص8ج لداف العخب،مشطػر، 
ؿ اسُع الْفاِعِل ِعْشَج َقْرِج  (2)  َضُغ َسساِعضَّة  اْلُسَباَلَغةِ ُيحػَّ اؿ، أْك ِمْفَعاؿ، أك َفُعػؿ، أك َفِعضل، أك َفِعل، كىحه الرِّ إلى َفعَّ

السبالغة قضاسضة نقل بعس الشحاة أف الكػفضضغ يخكف أف صضغ  كال ُتبَشى إال مغ الثبلثي، كنجر بشاؤىا ِمْغ غْضِخه.
، شخح تدييل الفػائجابغ مالظ،   ؛88، ص4ج شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ يعر،  في الثبلثي الستعجؼ.)

؛ عمى الجاـر 16، ص3ج ضياء الدالظ إلى أكضح السدالظ،؛ دمحم عبج العديد الشجار، 79، ص3ج
لدعػدية لمصباعة كالشذخ ، ، الجار السرخية االشحػ الػاضح في قػاعج المغة العخبيةكمرصفى أمضغ، 

 (255، ص2كالتػزيع، ج
 في ب سقط)قػلو(.   (3)
". )سضبػيو،  سخاكيل (4)  (.229، 3، ج الكتابفذيٌء كاحج، كىػ أعجسي أعخب كسا أعخب اآلجخُّ

  (5)ػ في ب )معخب( 
 في ب)شبو(.   (6)
 في ب)عمى مذابيو(.   (7)
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 كشخشو "التأنضث السعشػؼ "كفضو  "العمسضة"شخشيا  "العجسة"لضذ فضو مغ األسباب شيء ألف  :قػلو

 ."الجسعضة" (1)لدببافمضدت سببًا بل شخط  "الرضغة"كأما  "العمسضة"أيزًا 

قصعة  ((5))كالدخكالة "اكلةسخ "جسع  ((4)) عخبي فإنو قاؿ ىػ :(3)عشج  ((2)) كىػإلخ  : أك تقجيخاً قػلو

  .(6)خخقة

  ."سخكالة" "الدخكالة"أؼ مغ غضخ أف يدسى كل قصعة مغ  "سخكالة"أنو جسع  ((1)) لفخض :قػلو

                                                           

 في ب )لدبب(.   (1)
ػ في ب)ىحا(  (2)  
 (. 346، ص3جالسقتزب، )السبخد،  (3)

  ـ(. 899 - 826ق /  286 - 210) السبخد: 
دمحم بغ يديج بغ عبج األكبخ الثسالي األزدؼ، أبػ العباس، السعخكؼ بالسبخد: إماـ العخبضة ببغجاد في زمشو، كأحج أئسة 
األدب كاألخبار. مػلجه بالبرخة ككفاتو ببغجاد. مغ كتبو )الكامل( ك )السحكخ كالسؤنث( ك )السقتزب( ك 

خذخّؼ، ك )إعخاب القخآف( ك )شبقات الشحاة )التعازؼ كالسخاثي( ك )شخح المضة العخب( مع شخح الدم
البرخيضغ( ك )ندب عجناف كقحصاف( رسالة. ك )السقخب( قاؿ الدبضجؼ في شخح خصبة القامػس: السبّخد بفتح 

بغية ؛ الدضػشي، 2678، ص6ج معجع األدباء،الخاء السذجدة عشج األكثخ كبعزيع يكدخ )ياقػت الحسػؼ، 
 (.144، ص7ج عبلـ،األ؛ الدركمي، 269، ص1، جالػعاة

ػ في ب)غضخ(  (4)  
ػ في ب سقط)كالدخكالة(  (5)  
َخاِكيبَلُت( . َقاَؿ ِسضَبَػْيو: )َسَخاِكيُل( َكاِحَجٌة َكى (6) َخاِكيُل( َمْعُخكٌؼ ُيَحكَُّخ َكُيَؤنَُّث َكاْلَجْسُع )الدَّ َي أَْعَجِسضٌَّة أُْعِخَبْت )الدَّ

ْضَت ِبيا َرُجبًل َلْع َفَأْشَبيْت ِمْغ َكبَلِميْع َما اَل َيْشَرِخُؼ ِفي َمْعِخَفٍة َكاَل َنِكَخٍة َفيَي َمْرُخكَفٌة ِفي الشَّ  ِكَخِة. َقاَؿ: َكِإْف َسسَّ
َكِمَغ الشَّْحِػيِّضَغ َمْغ اَل  َتْرِخْفيا َكَكَحا ِإْف َحقََّخْتيا اْسَع َرُجٍل أِلَنَّيا ُمَؤنََّثٌة َعَمى َأْكَثِخ ِمْغ َثبَلَثِة َأْحُخٍؼ َنْحُػ َعَشاَؽ.

نَّو َجْسُع )ِسْخَكاٍؿ( . َك )ِسْخَكاَلٍة( ، َسْخَكَلُة َفَتَدْخَكؿ َأْلَبَدو إيَّاىا فَمِبَديا كشاِئٌخ َيْرِخُفو َأْيًزا ِفي الشَِّكَخِة َكَيْدُعُع أَ 
خاكيل قضل: أف الشُّػَف فضيا َبَجٌؿ مغ البلـ.) خاِكيُغ الدَّ ، 3ج الكتاب،سضبػيو،  ُمَدْخكٌؿ أْلَبَذ ِريُذو ساَقْضو كالدَّ

؛ 472، ص8، جالسحكع كالسحيط األعطع ابغ سضجه، ؛392، ص1ج السخرز، ابغ سضجه، ؛229ص
 (.147، 1ج مختار الرحاح،الخازؼ، 

؛ التيانػؼ،  590، ص1ج جسيخة المغة،ابغ دريج األزدؼ،  ُيَقاؿ: ِخخَقة مغ الثَّْػب َأؼ ِقْصَعة ِمْشو َكاْلجسع خخؽ.)
 (307، ص24، جتاج العخكس؛ الدبضجؼ، 742، ص1، جكذاؼ اصصبلحات مػسػعة
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إشبلؽ لفع الجسع عمى الػاحج لع يجيء في  فّ يخد عمضو أَ  "الدخكالة": استعسمت بسعشى قػلو

 معضشة ((4))مجيشة في"(3)كسجائغ:"بل جاء ذلظ في األعبلـ "اؿٍ جَ رِ " "لٍ جُ لخَ " :فبل يقاؿ "األجشاس(2)سساءا

 .(5)"كعجؿ عسخ"كأجضب بأف الجسع فضو مقجر ال محقق 

بتقجيخ تدسضة كل قصعة مغ  ((6)) بفخض إلى أك :قػلو: أك بتدسضة كل قصعة عصف عمى قػلو

 ."سخكالة" "الدخكالة"

 فْ إ"الجـد بػقػع الذخط كأصل  "إذا"أصل  فّ أَ إلخ كجو األصػبضة  ((8)) ؼَ خْ َص  فكإ لػ قاؿ ((7))

التعمضل  "في  "َأفْ "أكثخ مغ صخفو كالرخؼ فضو أقل فاستعساؿ  "سخاكيل" :في "عجـ الرخؼ"ك ،(9)" 

لكغ لسا كاف الرخؼ أيزا كاقعا في الجسمة جاز  فضو "إذا"استعساؿ  ((2)) كأججػ مغاندب  ((1))"

                                                           

ب)يفخض( ػ في  (1)  
 في ب )اسساء( في األصل)سساء(.   (2)
كأما "مجائغ" فقج اختمفت العخب فضيا كالعمساء، فجعميا  :قاؿ أبػ عثساف:"اختبلؼ العخب كالعمساء في "مجائغ (3)

 فالحيغ جعمػىا "فعائل" احتجػا بػ "ُمجف" فقالػا: بعزيع "فعائل" فيسد، كقاؿ بعزيع: ىي "َمَفاِعل" فمع ييسدكا.
"ُمْجف" يجؿ عمى أف السضع مغ األصل كلضدت بدائجة، كقاؿ غضخ ىؤالء: ىي "مفاعل" كالسضع زائجة؛ ألنو مغ "داف 

قاؿ أبػ الفتح: أما مغ قاؿ: "ُمجف" فاشتقاقو كاضح  .يجيغ"، كىؤالء الحيغ لع ييسدكا، ككبل االشتقاقضغ محىب
السشرف  ىػ(،392لفتح عثساف بغ جشي السػصمي )ت: )أبػ ا ك"َمِجيشة" عشجىع كدفضشة، ك"مجائغ" كػ "سفائغ".

 -ىػ 1373، 1دار إحضاء التخاث القجيع،ط ألبي عثساف السازني، البغ جشي، شخح كتاب الترخيف
 (311،ص 310، ص1ـ،ج1954

ػ في ب سقط )مجيشة(  (4)  
التػّسع في المغة، كَعْجِؿ "ُعَسَخ" عغ فإف قضل: العجؿ إّنسا ىػ أف تمِفع ببشاٍء، كأنت تخيج بشاًء آَخَخ لزخٍب مغ (5) 

 (424، ص1، جشخح السفرل لمدمخذخي ؛ ابغ يعر،   321،ص4، جابغ سيجه، السخرز )"عامٍخ" .
ػ في ب)يفخض أؼ (  (6)  
ػ في ب زيادة )قػلو(  (7)  
ػ في ب)كاصخؼ(  (8)  
(9) .)  في ب زيادة)عجـ الجـد
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 مغ "القمضل فْ إ"فضو فضحتاج إلى تأكيل  "فْ إِ "ا استعساؿ عمى أصمو لتحقضق كأمّ فضو  إذا(3) استعساؿ

 .حضث ىػ غضخ متحقق الػقػع

  ."سخاكيل": فضو أؼ في صخؼ قػلو

 .فبل يفضج الذخط "الجسعضة"أؼ ألف الدبب غضخ حاصل كىػ  "الجسعضة"باعتبار انتفاء  (4)قػلو:

ال فضو نطخ ألف الحكع  "مرابضح"ك ،"قشاديل"السحكػر في  ((5))شكاؿ : كاإلقػلو: كفضو أؼ كفي قػلو

 مذكل ((7))"لئلشكاؿ في "قشاديل" ك"مرابضح" كالسدتمـد لمسذكل أيزا  كالسدتمـد  ((6)) بإفخاده كىػ

 .(2)"صضغة مشتيى الجسػع"شخط  ((1))عمى  (8)كاألكلى في الجػاب أف يقاؿ معشاه فبل إشكاؿ

                                                           

 ؛ (81، ص4، جشخح تدييل الفػائج ؛ ابغ مالظ،121، ص3ج شخح السفرل لمدمخذخي،انطخ: )ابغ يعر، 
ػ في ب )القمضل(.  (1)  
ػ في ب )كأجخؼ عغ(.  (2)  
 ػ في ب سقط) لكغ لسا كاف الرخؼ أيزا كاقعا في الجسمة جاز استعساؿ((3)
 في ب زيادة )أيزا كالحق أف استعساؿ(.    

إذا جاء ال يمضيا إال فعل ضاىخ، أك مقجر. فالطاىخ نحػ : أجاز الكػفضػف الجـد بإذا مصمقًا، كمحىب سضبػيو أف إذا
. كال يجضد غضخ ذلظ. ىحا ىػ السذيػر، في الشقل عغ إذا الدساء انذقت. كالسقجر نحػ : نرخ هللا كالفتح

سضبػيو. كنقل الديضمي أف سضبػيو يجضد االبتجاء بعج إذا الذخشضة، كأدكات الذخط، إذا كاف الخبخ فعبًل. 
؛ عمى الجاـر 368، ص1ج الجشى الجاني في حخكؼ السعاني، ؛ السخادؼ،112، ص3ج الكتاب،)سضبػيو، 

 (224، ص2، جح في قػاعج المغة العخبيةلشحػ الػاضكمرصفى أمضغ، ا
 في ب سقط )قػلو(.   (4)

ػ في ب زيادة )غضخ حاصل(  (5)  
ػ في ب سقط) ال فضو نطخ ألف الحكع بإفخاده كىػ(  (6)  
ػ في ب سقط) لئلشكاؿ في قشاديل كمرابضح كالسدتمـد لمسذكل أيزا(  (7)  
إشكاؿ "مفخد": ج إشكاالت، مرجر أشكَل، مذكمة، قزّضة مصخكحة تحتاج إلى معالجة. السذكل: ىػ ما ال  (8)

معجع المغة ؛ د. أحسج مختار، 215، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،  يشاؿ السخاد مشو إال بتأمل بعج الصمب. )
 (.1228، ص2ج العخبية السعاصخة،
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أصبل بل كجػدىا  (4)عجـ اآلحادفي  (3)الشطيخبفقجاف  إلخ أؼ إاّل أف يخاد إال أف يعتبخ: الميع قػلو

السفخد  فقجاف الشطضخ في اآلحاد أيزًا ألف اإلشكاؿ عسغ شخط ((6)) يشتفى حضشئحكجػدىا فإنو (5)نجرة

  .((7)) نادر السػازف ليحا الػزف 

 ."الضاء"التشػيغ عشيا أؼ عغ  ((8)) كتعػيس قػلو

قػؿ كىػ  :ثبلثة أحجىسا "جػار"إلخ اعمع أف السحاىب في نحػ  ((10))اسفضي (9)"ارٍ ػَ جَ "كأصل  :قػلو

كأصل  :قػلوب ((2))الذارح أف التشػيغ فضو عػض عغ الضاء كإلضو أشار :(1)كالخميل سيبػيو
                                                           

في ب زيادة )مغ(.  (1)  
ابغ الحاجب،  ،الكافية في عمع الشحػ؛ 89، ص1، جأكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظانطخ: )ابغ ىذاـ،   (2)

؛ أحسج بغ دمحم 197، ص1، جفتح رب البخية في شخح نطع اآلجخكمية؛ الحازمي، 13، ص1ج
الخشج  تحقق، نرخ هللا عبج الخحسغ نرخ هللا، مكتبة ،شحا العخؼ في فغ الرخؼق (، 1351الحسبلكؼ)ت:

 (97، ص1الخياض ج
الِسْثل الحؼ ِإذا ُنطخ ِإلضو كِإلى نطضخه كانا سػاًء، كَجْسُع الشَِّطضخ ُنَطَخاُء، كاألُنثى َنِطضَخٌة، َكاْلَجْسُع الشَّطائخ  الشطيخ: (3)

ـِ كاأَلشضاء ُكمُّيا. )الحسضخػ،   بغ ا ؛6653، ص10، جشسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػِفي اْلَكبَل
 (219، ص5ج لداف العخب،مشطػر،  

 في ب )كعجـ(.   (4)
 في ب)نحره(.   (5)

ػ في ب)سعى(  (6)  
  (7) .ػ في ب)نادره( 
ػ في ب )كتفػيس(  (8)  

جسع جارية كىي الدفضشة، لقػلو تعالى: )كَلو الجػاِر السشذئات ِفي اْلَبْحخ( كفتضة الشداء، كأصل جػار  :َجَػارٍ    (9)
؛عمى الرحضح؛ جػارؼ بالزع كالتشػيغ استثقمت الزسة فححفت الضاء اللتقاء الداكشضغ كححؼ التشػيغ لػجػد 

ابغ  لضاء فجيء بالتشػيغ عػضا عشيا.)صضغة مشتيى الجسػع تقجيخا؛ ألف السححكؼ لعمة كالثابت فخضف رجػع ا
عمي بغ مؤمغ اإلشبضمي، أبػ  السستع الكبيخ في الترخيف،؛ 504، ص7ج السحكع كالسحيط األعطع،سضجه،  

السخادؼ،   ؛352، ص1ـ، ج1996، 1ىػ(، مكتبة لبشاف، ط669الحدغ السعخكؼ بابغ عرفػر )ت: 
 (.276ص، 1جتػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ، 

ػ في ب)فضيا(  (10)  



253 
 

بالتشػيغ كاإلعبلؿ مقجـ عمى مشع الرخؼ  "جػارؼٍ "[ فضيسا إلخ كحاصمو أف أصمو 183]أ/"جػار"

ألف السححكؼ  اجيخ صضغة الجسع األقرى حاصمة تق"فححؼ الضاء لمداكشضغ ثع كجج بعج اإلعبلؿ 

 فححؼ تشػيغ الرخؼ ثع خافػا رجػع الضاء لدكاؿ الداكشضغ في غضخ السشرخؼ تلئلعبلؿ كالثاب

كىػ قػؿ  :كثانيياكمعشى بالفخعضة فعػض التشػيغ عشيا ((4)) مشقػصاً لفطًا بكػنو  ((3)) السدتثقل

 "جػارؼٍ "حخكة الضاء كمشع الرخؼ مقجـ عمى اإلعبلؿ كأصمو التشػيغ عػض عغ  أف :(5)السبخد

بتعػيس التشػيغ مغ  "جػار"بححؼ الحخكة لبلستثقاؿ ثع  "جػارؼ "بححفيا ثع  "جػارؼ "بالتشػيغ ثع 

عغ الحخكة  كقضل عػض التشػيغ فضيسا :قػلوالحخكة لضخفف الثقل بححؼ الضاء لمداكشضغ كإلضو أشار ب

لمرخؼ كذلظ ألف اإلعبلؿ مقجـ عمى مشع الرخؼ  وأف تشػيش :(6)كىػ قػؿ الدجاج :كثالثياإلخ 
 ا مشع الرخؼ الطاىخ السحدػس في الكمسة كأمّ الستثقاؿ كىػ ا((8)) سببو قػؼ إلعبلؿ ألف ا ((7))

فدقط االسع بعج اإلعبلؿ  "الفعل"ك ،"االسع"السذابية غضخ ضاىخة بضغ  ((10))ضعضف إذا ((9))فدببو

                                                           

 (308، ص3، ، ج، الكتاب)سضبػيو (1)
ػ في ب سقط )الذارح(  (2)  
ػ في ب )السدتقبل(  (3)  
ػ في ب)مشقػشًا(  (4)  
 (143، ص1)السقتزب، السبخد، ج  (5)
 ـ(. 923؛  855ق /  311؛  241) الدجاج: (6)

ق؛ لو: معاني القخآف، 311بالشحػ كالمغة تػفّي سشة ىػ: إبخاىضع بغ الدخّؼ بغ سيل أبػ إسحاؽ الدّجاج عالع 
؛ 412، 411، ص1، جبغية الػعاةالدضػشي،   االشتقاؽ، ك شخح أبضات سضبػيو كالعخكض، كغضخىا. انطخ:)

 (40، ص1الدركمي، األعبلـ، ج
ػ في ب زيادة)ذلظ(.  (7)  
ػ في ب )شبو قػػ(.  (8)  
ػ في ب سقط )فذبو(.  (9)  

ػ في ب)إذ ىػ مذابية(.  (10)  
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الضاء الداقط : ((1)) ما مخ أفالذخط فرار مشرخفًا كيخد عمضو  الحؼ ىػ  أقرى الجسػع عغ أكزاف

 فمضذ محىبا كراء السحكػرات بل ىػ ((2)) "جػارؼ "كقضل أصمو في الخفع  :قػلوا في حكع الثابت كأمّ 

عغ ىحا  (5)خ بعزيعبّ مغ أف التشػيغ عػض عغ الضاء فع :(4)وسيبػيما ذىب إلضو  (3) أحج تفدضخؼ 

 "ثع  ((6))ابححفيَجَػاِرؼ بالتشػيغ ثع  "ؼٍ ارِ ػَ جَ " ْصُموُ أَ ـ عمى اإلعبلؿ فَ القػؿ بأف مشع الرخؼ مقجّ 

اعِ  ((7))بححؼ الضاء كسا في  "َجػاٍر  "بححؼ الحخكة لبلسثتقاؿ ثع  "َجػارَؼ   ﴿َيػـَ َيجُع ٱلجَّ

الضاء الداقصة في  ((8)) شسع ثع عػض عشيا التشػيغ لضقصع التشػيغ الحاصل [54]القسخ/﴾(6....)

إنو لػ  :(10)محىب السبخداجتساع الداكشضغ لػ رجعت كاالعتخاض عمضو كعمى  ((9)) أك يمـد الخجػع

القمضمة "ة مغكسا في ال "مخرت بجػار" :لػجب الفتح في قػلظ شع الرخؼ مقجمًا عمى اإلعبلؿكاف م

تبعضة الكدخ لو في الدقػط كصضخكرتو  كذلظ ألف مشع الرخؼ يقتزي ححؼ التشػيغ ك "الخبضثة

  .حضشئحمفتػحًا فبل يػجج مػجب ححؼ الضاء 

 .أك فضو لسشع الخمػ (11)كلتحقضقأ :قػلو

                                                           

ػ في ب )أمخاف(.  (1)  
ػ في ب زيادة )إلخ(.  (2)  

 في ب)إحجػ تفدضخ(.    (3)
 (.310، ص3)الكتاب، سضبػيو، ج (4)
 ؛375، ص2ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،   ؛170، ص2، جسخ صشاعة اإلعخابانطخ: )ابغ جشي،  (5)

 (. 477، ص1، جالسفرل في صشعة اإلعخاب؛ الدمخذخؼ، 181، ص1، جعسجة الكتابالسخادؼ،  
ػ في ب)بححفو(.  (6)  
ػ في ب زيادة ) قػلو(.  (7)  
ػ في ب)شبع(.  (8)  
 .) ػ في ب)إذ يمـد (9)  

 (.143،ص 1ج السقتزب،)السبخد،   (10)
 في ب) كلتحقضق(.   (11)
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  .السشافي لو أؼ لمبشاءك : قػلو

باشتخاط عجـ  (1)"خسدة عذخ" :إلخ يسكغ أف يقاؿ تخكو استغشاء عشو كعغ نحػًا : فتخؾ اعتسادقػلو

فضو عمسًا  ((3)) كالختضاره "العمسضة"كىػ عجـ البشاء قبل  مقرػدًا لحاتو بل الزموذ ذلظ لضذ إ (2)شاداالس

 .أيزًا مشع الرخؼ

 .يكػف جػاب الذخط مححكفاً  ((5))حضشئحإلخ ف (4)"الفاء": كيحتسل أف يكػف قػلو

 .في االسع "الشػف "ك ،"األلف": معيسا أؼ مع قػلو

 التخكضب  ((7))يحتاج :عشج مغ يقػؿ :ؿإلخ أك فضو لسشع الخمّػ دكف الجسع أك األكّ  (6)سشع: أك لضقػلو
ال يحتاج إلضو بل ىػ يقػـ مقاـ  :عشج مغ يقػؿ :كال يقػـ مقاـ الدببضغ كالثاني خخإلى سبب آ (8)

                                                           

 حاشية الرباف عمى شخحابغ الرباف،   ؛ 167، ص3ج شخح السفرل لمدمخذخي،انطخ:) ابغ يعر،  (1)
 (.217، ص2ج جامع الجركس العخبية، ؛ مرصفى الغبليضشى،396، ص3، جاألشسػنى أللفية ابغ مالظ

 في ب )االستشاد(.   (2)
ػ في ب)أك الختضار(  (3)  
، َكَتُجؿُّ َعَمى التَّْخِتضِب، َكالتَّْعِقضِب َمَع ااِلْشِتَخاِؾ َتُقػُؿ: ُيْعَصُف ِبياَمَػاِضَع: َثبَلَثُة اْلَفاُء: ِمْغ ُحُخكِؼ اْلَعْصِف. َكَليا  (4)

َأْف َيُكػَف َما َقْبَميا ِعمًَّة ِلَسا َبْعَجىا َكَتْجِخؼ َعَمى اْلَعْصِف َكالتَّْعِقضِب ُدكَف  الثَّاِني:َضَخْبُت َزْيًجا َفَعْسًخا. َكاْلَسْػِضُع 
ْخُب ِعمًَّة ِلْمُبَكاِء َكاْلَػَجِع، َكاْلَسْػِضُع ااِلْشِتَخاِؾ َتُقػُؿ: َضَخَبو فَ  ىَػ الَِّحؼ  الثَّاِلُث:َبَكى َكَضَخَبو َفَأْكَجَعو ِإَذا َكاَف الزَّ

ْخِط َكَقْػِلَظ: ِإْف َتُدْرِني َفَأْنَت ُمْحِدٌغ. َفَسا َبْعَج اْلَفاِء َكبَل  َتْأَنٌف َيْعَسُل ـٌ ُمدْ َيُكػُف ِلبِلْبِتَجاِء َكَذِلَظ ِفي َجَػاِب الذَّ
؛ 233، ص1، جمختار الرحاح ؛ الخازؼ،2553، ص6، جالرحاح تاج المغةالفارابي،  َبْعُزو ِفي َبْعٍس.)

 (439، ص40، جتاج العخكسالدبضجؼ، 
ػ في ب)كحضشئح(اخترار )كح~(  (5)  

 في ب)لتسشع(.   (6)
ػ في ب سقط)يحتاج(  (7)  
 في ب)التختضب( (8)

ؿ الفاء لمتختيب  .باتراؿ، أؼ: ببل ميمة، فيي لمتعقضب، كىحا محىب الجسيػر، كما أكىع خبلفو ُيَؤكَّ
كثع لمتختضب : ثع انتقل إلى "ثع" فقاؿ.كذكخ في التديضل أف الفاء تقع مػقع ثع كقػلو تعالى: }َفَخَمْقَشا اْلَعَمَقَة ُمْزَغًة{
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 تاء"ثع السذابية السػجبة لتأثضخىسا إنسا ىي السذابية بامتشاع دخػؿ  "كألفى التأنضث"الدببضغ 

 "حسخاء"مغ  ،(3)"كحسخ" (2)"سكخاف"مغ ((1))،"خكدف" عمضيسا دكنيسا بتداكؼ الرجريغ كزناً  "التأنضث

مختراف  "حسخاء" :مخترضغ بالسحكخ كسا أف الدائجيغ في نحػ "سكخاف" :كيكػف الدائجيغ في نحػ

 :السحكخ في نحػكسا أّف  لمسحكخ ((5))ةأخخػ مخالف صضغتو (4)"سكخاف"بالسؤنث أك يكػف السؤنث في 

 ،"عثساف"ك ،"عسخاف"غضخ مػجػدة في  "فعمى" "فعبلف"كحلظ فيحه الػجػه الثبلثة حاصمة في  "حسخاء"

ؿ معًا أك يكػف الدائج األكّ  "حسخاء"معًا كديادة زائجؼ  "الشػف "ك ،"األلف"كدكنيا بديادة  (6)"غصفاف"ك

مع انرخافيسا فاألصل ىػ  (7)"فعدنا"ك ،"نجماف"في  :فإنو اجتسع ىحاف الػجياف "لفاً ا"عضغ في مػض

 ."تاء التأنضث"االمتشاع عغ 

                                                           

 ؛351، ص3، جشخح تدييل الفػائجابغ مالظ،  بانفراؿ، أؼ: بسيمة، كىػ محىب الجسيػر. انطخ:)
مغشي المبيب عغ ابغ ىذاـ،   ؛998، ص2، جتػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظالسخادؼ،  

 (214، ص1، جكتب األعاريب
ػ في ب)فدكخ( األصح  (1)  
 (531، ص1؛ إسفار الفرضح، ألبػ سيل اليخكؼ، ج 23، ص4ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو,  (2)
ِبو اْلَسْرُبػُغ َفِإْف ُأِريَج اْلُحْسَخُة ِمْغ اأْلَْلَػاِف َمْعُخكَفٌة َكالحََّكُخ َأْحَسُخ َكاأْلُْنَثى َحْسَخاُء َكاْلَجْسُع ُحْسٌخ َكىَحا إَذا ُأِريَج  (3)

ْيُء َصاَر َأْحَسَخ ِباأْلَْحَسِخ ُذك اْلُحْسَخِة ُجِسَع َعَمى اأْلََحاِمِخ أِلَنَّو اْسٌع اَل َكْصٌف َكاْحَسخَّ اْلبَ  ْأُس اْشَتجَّ َكاْحَسخَّ الذَّ
ْخُتو ِبالتَّْذِجيِج َصَبْغُتو ِباْلُحْسَخِة.) ، تاج العخكس؛ الدبضجؼ، 150، ص1، جالسرباح السشيخالفضػمي،   َكَحسَّ

 (73، ص11ج
اِحي َعْغ ِسضَبَػْيو، كَسْكخاُف، كاألُنثى َسِكَخةٌ  (4) ْكَخاُف: ِخبَلَؼ الرَّ كَسْكَخػ كَسْكَخاَنٌة؛ اأَلخضخة َعْغ َأبي َعِميٍّ  سكخ: الدَّ

 ؛456، ص1ج السصمع عمى ألفاظ السقشع،أبي الفتح البعمي،  ؛23، ص4ج الكتاب،ِفي التَّْحِكَخِة. ) سضبػيو، 
 (372، ص4ج لداف العخب،ابغ مشطػر،  

  (5)ػ في ب)مخالف( 
 شخح السفرل لمدمخذخي، ابغ يعر، ؛37، ص3، جسيبػيوالتعميقة عمى كتاب )أبػ عمي الفارسّي، انطخ: (6) 

 (. 306، ص3ج
 في ب)كعخياف(. (7)

رسالة ق(، 384؛عمي بغ عضدى بغ عمي بغ عبج هللا، السعتدلي )ت:  646، ص3ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو 
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 (2)انتفاءك  ،"العمسضة"أك  ،"صفة"أك  ،"اسع"في  :قػلوبضغ الذخشضغ كىسا  (1)ج: كالجػاب إنيا تخديقػلو

 .(3)"فعبلنة"

 ،"األلف"ك ،"الرفة"ك ،"االسع"باعتبار ما صجؽ عمضو السذخكط كىػ أعشي السذخكط قػلو: ((4))

 ."الشػف "ك

يتحققاف  باعتبار الساىضة [184/ب]أؼ ماىضتو السذخكط فإف األلف كالشػف  : ال باعتبار الساىضةقػلو

ككحا  ((5)) ال في أحجىسا فقط فضتحقق الذخشاف أيزا فضيسا جسضعا جسضعا "الرفة"ك ،"االسع"في 

كيسكغ اف يجاب  "فعبلنة"انتفاء  ك ،"العمسضة"الساىضة يتحقق فضيسا جسضعا باعتبار  "االسع"ك ،"الرفة"

  .ايزا بأف أك ىشا لسشع الخمّػ دكف الجسع

 .باعتبار الػصف "التحكضخ"ك ،"الرفة": كقضل شخشو أؼ شخط قػلو

                                                           

 (32، ص1عساف، ج –، السحقق: إبخاىضع الدامخائي، دار الفكخ مشازؿ الحخكؼ
ادة األلف كالشػف في مشع الرخؼ مع الػصفضة أف يكػف مؤنث ما فضو األلف كالشػف بألف إف شخط تأثضخ زي   (1)

 (.406،ص2ج اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ،األنبارؼ،  التأنضث.)
 في ب سقط)ك(.   (2)
كزيادة مؤنث عخياف عخيانة، كمؤنث نجماف نجمانة، فسا كاف مؤنثو فعمى فيػ مسشػع مغ الرخؼ لمػصفضة  (3) 

األلف كالشػف، كما كاف مؤنثو فعبلنة فيػ مرخكؼ، كالدخ في ذلظ أف زيادة األلف كالشػف مع الػصف 
محسػلة في السشع مغ الرخؼ عمى ألف التأنضث السسجكدة كىحه لسحكخىا صضغة غضخ صضغة السؤنث نحػ 

رسالة مشازؿ الخكماني،  حسخاء كأحسخ فػجب في االلف كالشػف أف تكػف صضغة السؤنث غضخ صضغة السحكخ.)
؛ السخادؼ، 406، ص2: جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ؛ األنبارؼ،  32، ص1، جالحخكؼ

 (.158، ص1ج ابغ مالظ، تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية
ػ في ب سقط)قػلو(  (4)  
ػ في ب سقط) ال في أحجىسا فقط فضتحقق الذخشاف أيزا فضيسا جسضعا(.  (5)  
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 :كسا في "ىمَ عْ فَ "مغ غضخ كجػد  "فعبلنة"انتفاء  : كفضو أؼ في ىحا التعمضل ضعف ألنو قج يتحقققػلو

كالستمدامو كػف كجػد  "ىمَ عْ فَ "عمى كجػد  "ةنَ بَل عْ فَ "انتفاء  ((2)) تػقفػىع ا الكبلـ يُ كىح ،(1)"رحساف"

ال يجي  "ىمَ عْ فَ "يجيء مشو  ما (3)كل ألف "التاء"غضخ مقرػد لحاتو بل السصمػب مشو انتفاء  "ىمَ عْ فَ "

 ،"فعمى"جاء مشو  ((1))"فبَل عْ فَ "فإنيع يقػلػف في كل  (5)إاّل عشج بشي أسج (4)في لغتيع "ةنَ بَل عْ فَ "مشو 

 ."سكخانة"ك ،"غزبانو" :أيزًا نحػ "(2)َفْعبلنةُ "

                                                           

الخَّحسغ الخَّحضع: اسساِف ُمذَتّقاِف مغ الخَّْحسة، كَرْحسُة هللا كسعت كل شيء، )كىػ أرحع الخاحسضغ( الخَّْحسغ: اسع  (1)  
، 3ج العيغ،الفخاىضجؼ،   مغ أسساء هللا تعالى، ال يثشَّى كال يجسع كال يرغخ، كال يجػز أف يدسى بو غضخه.)

، الحسضخؼ، ؛ 224ص الرحاح تاج الفارابي،   ؛ 2450، ص4ج شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ
 (1929، ص5ج المغة،

ػ في ب)َتػىع(  (2)  
 في ب سقط)كل(.    (3)
أخح السجسع المغػؼ القاىخؼ بمغة بشي أسج في جػاز إلحاؽ تاء التأنضث بكمسة سكخانة كنطائخىا كفضسا يمي نز  (4)

القخار كسا قجمتو المجشة السخترة ككافق عمضو السجسع كأخح بو نيائضا )أف تأنضث )فعبلف( بالتاء لغة كسا في 
أك لغة بشي أسج )كسا ذكخ ابغ سضجه،  ( ؛ 120، ص1ج مختار الرحاح،بشي أسج )كسا ذكخ الخازؼ، في 

 (. 124، ص5، جالسخرز
"كل كصف عمى فعبلف كمؤنثو فعمى َفِإنَّو اَل يْشَرخؼ معخَفة َكاَل نكَخة َكَذِلَظ َنْحػ  ،154، ص1قاؿ ابغ حشي: ج 

شُّػف ضارعتا َسكَخاف كغزباف كعصذاف ِلَقْػِلظ: ِفي مؤنثو سكخػ كغزبى كعصذى َكَذِلَظ أِلَف ىاتضغ اأْللف َكال
ألفي التَّْأِنضث ِفي َنْحػ: َحْسَخاء كصفخاء أِلَنَّيَسا زائجتاف مثميَسا َكأِلَف مؤنثيسا ُمَخالف لبشائيسا كسخالفة ُمَحّكخ 
َحْسَخاء كصفخاء َليا َفِإف َكاَف فعبلف َلْضَذ َلو فعمى لع يْشَرخؼ معخَفة حسبل عمى َباب "َغْزَباف" َكاْنَرخؼ نكَخة 

تو ِإيَّاه ِفي َأنو اَل فعمى َلو َكَذِلَظ َنْحػ: "حسَجاف" ك"بكخاف"، َكَكَحِلَظ كل ِمَثاؿ: ِفي آِخخه ألف َكنػف زائجتاف لُسَخالفَ 
اَل فعمى َلو فعبلف َكاَف َأك َغضخه َنْحػ: "عسَخاف"، َك"ُعْثَساف"، ك"َغَصَفاف"، ك"حجرجاف" ك"عقخباف" اَل يْشَرخؼ 

خؼ نكَخة" لحا يجػز أف يقاؿ: عصذانة كغزبانة كأشباىيا كمغ ثع يرخؼ َشْيء مغ َذِلظ معخَفة كيشر
)فعبلف( كصفا كيجسع )فعبلف( كمؤنثو )فعبلنة( جسع ترحضح ، ك الجسيػر مغ الشحاة يأخح بسا أشخد عغ 
جسيػر العخب كىػ أف َفْعبلف مؤنثو الغالب السصخد عمى )َفْعمى( ككرد مغ غضخ الغالب األسساء التي ذكخىا 

 (.65، ص1ابغ مالظ، ج ألفية ابغ مالظ، ).غ مالظ في مشطػمتواب
مغ عذائخ العخاؽ الكبضخة، كتدكغ عذضخة بشي أسج الضـػ في أراضي الجباير السعخكفة بالجدائخ أك  بشػ أسج: (5)

البصائح في قزاء سػؽ الذضػخ كما جاكره حتى سػقى الذضػخ كالقخنة كالعسارة، كبضغ بشي مالظ كبشي خضكاف 
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و لضذ كجيًا نّ إاّل أ ة: أك لضتحقق شبييا إلخ ىحا الػجو كإف كاف يحرل بو بضشيسا مذابيقػلو

 ،"عثساف"ك ،"عسخاف"بجكنو لتأثضخىسا بجكنو في  "الشػف "ك ،"األلف"ؤثخ ًا بحضث ال يضخكريّ  ةلمسذابي

 .(3)"التاء"بل الزخكرؼ في التأثضخ انتفاء  "غصفاف"ك

مغ يذتخط إلخ كىحا أكلى ألف السسشػع مغ الرخؼ مسا ىػ عمى ىحا الػزف في  (4): كيسشعوقػلو

فتو العخب أك ىل صخَ  كبلـ العخب أكثخ مغ السرخكؼ كلمخرع أف يقػؿ بل الرخؼ فضسا يذظ فضو

                                                           

نػاحي بغجاد في الجانب الغخبي كالبػ دمحم، كأما بشػ أسج بعج الفتػحات اإلسبلمضة، فقج سكشػا في « خضقاف»
 معجع قبائل العخب القجيسةىػ( ،  1408عسخ بغ رضا بغ دمحم راغب كحالة الجمذق )الستػفى:  مشيا.)

 (.11، ص4ج ـ 1994 -ىػ  1414، 7مؤسدة الخسالة، بضخكت, ط كالحجيثة،
ػ في ب)فعبلنة(  (1)  

"فعبلف كصف لسحكخ كال مؤنث لو"، كقج تكػف صضغة )فعبلف( دالة عمى السحكخ الحؼ ال مؤنث لو في الػاقع    (2)
، 5ال عمى )َفْعمى( كال عمى )َفْعبلنة( مثل: )رحساف( عمع عمى هللا جل شأنو.) ابغ سضجه، السخرز، ج

ي مؤتسخ الجكرة الثانضة ، التي ألقضت ف91، 83؛ انطخ : السجمج الذامل لمسحاضخات كالبحػث ص 124ص
، صيغة فعبلف كاستعساالتيا في المغة العخبية؛ مرصفى أحسج الشساس، 1965كالثبلثضغ السشعقج ببغجاد سشة 

 (110، ص39مجمة الجامعة اإلسبلمضة بالسجيشة السشػرة، العجد، 
فانتفاء التاء ىػ الذخط أف السديج باأللف كالشػف إنسا يسشع مغ الرخؼ بذخط أال يكػف مؤنثو بالتاء،  (3) 

الزخكرؼ لمسشع مغ الرخؼ، كقػؿ بعزيع إف الذخط ىػ أف يكػف مؤنثو عمى فعمى أؼ يكػف مؤنثو عمى 
غضخ لفطو، "قاؿ: ابغ الحاجب في الكافضة، عارضا ىحيغ الخأيضغ أك صفة فانتفاء فعبلنة كقضل كجػد فعمى". 

: معقبا عمضو: كقػلو: )كقضل كجػد فعمى( كاألكؿ كمغ ثع اختمف في رحساف دكف سكخاف كنجماف قاؿ الخضي
أكلى ألف كجػد )فعمى( لضذ مقرػدًا لحاتو بل السصمػب مشو انتفاء التاء، ألف كل ما يجئ مشو )فعمى( ال 
يجئ مشو فعبلنة في لغتيع إال عشج بعس بشي أسج فإنيع يقػلػف في كل فعبلف جاء مشو فعمى: )فعبلنة( أيزا 

فضرخفػف إذف )فعبلف فعمى( كىحا دلضل قػؼ عمى أف السعتبخ في تأثضخ األلف كالشػف نحػ: غزباف كسكخاف 
شخح الخضي اإلستخاباذؼ ،   ؛40، ص1ج في عمع الشحػ، الكافيةابغ الحاجب،  ).انتفاء التاء ال كجػد فعمى

 ة،صيغة فعبلف كاستعساالتيا في المغة العخبي؛ مرصفى أحسج الشساس 58، ص2ج شافية ابغ الحاجب،
 (118، ص39ج

 في ب )يسشعيا(.   (4)
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مشو  ((2)) ءلع يقل ىل انتفا صفة "فعبلف"ألنو األصل كىكحا الخبلؼ بضشيع قائع في ((1)) إلى أك ،ال

يرخفو نطخًا إلى األصل كبعزيع يسشعو الرخؼ  :أـ ال كىل كجج لو فعبل أك ال فبعزيع "فعبلنة"

إذا سّسى بيا  مرخكفة(3)ألفاظ يحتسل نػنيا اإلضافة فتكػف  كقج جاء "فعبلف"ألنو الغالب في 

فبل  ذالحَ  ((5)) ّما مغإك  دغ فضرخؼا مغ الحُ فيػ إمّ  "افدَّ حَ " :نحػ (4)رخؼكيحتسل الديادة فبل ت

  .(8)"شضصاف" :نحػ ((7)) ككحا (6)يرخؼ

 .مغ الفعل لتشاكلو االسع كالحخؼ أيزاً  الػزف أععّ قبضل إضافة العاـ إلى الخاص ألف : مغ قػلو

الػزنضغ السحكػريغ لضتحقق  طَ خَ متعمٌق بكبل الذخشضغ يعشي إنسا شَ : لضتحقق جية الفخعضة قػلو

بو مغ  اككػف الثاني أشج اختراص ((9)) األّكؿ مشيسا بالفعلفخعضتيسا عمى كزف االسع الختراص 
                                                           

ػ في ب سقط )إلى(  (1)  
ػ في ب)ىل يعمع ىل انتفى(  (2)  

 في ب)األصالة فبكػف(.   (3)
 في ب)فبل يرخؼ(.   (4)

ػ في ب)أك مغ(  (5)  
، 2، جالمسحة في شخح السمحة؛ ابغ الرائغ، 115، ص1، جشخح السفرل لمدمخذخي ابغ يعر،  )انطخ: (6)

 (1206، ص3ج تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ،؛ السخادؼ، 771ص
ػ في ب)ككحلظ(  (7)  
َصُغ( ِبَفْتَحَتْضِغ اْلَحْبُل َكَقاَؿ اْلَخمِ  (8) ْضَصاُف( َمْعُخكٌؼ َكُكلُّ )الذَّ َعاٍت ضُل: ىَػ اْلَحْبُل الصَِّػيُل َكَجْسُعو )َأْشَصاٌف( . َك )الذَّ

ي اْلَحضََّة َشْضَصاًنا. َكَقْػُلو َتَعاَلى َكابِّ َشْضَصاٌف. َكاْلَعَخُب ُتَدسِّ ْنِذ َكاْلِجغِّ َكالجَّ ٍد ِمَغ اإْلِ : }َشْمُعيا َكَأنَّو ُرُءكُس ُمَتَسخِّ
َضاِشضِغ{ ]الرافات:  َضاِشضِغ أِلَنَّيا  [ كَقضَل: ِفضو َثبَلَثُة َأْكُجو: َأَحُجىا َأنَّو َشبَّو َشْمَعيا ِفي65الذَّ ُقْبِحو ِبُخُءكِس الذَّ

ي َبْعَس اْلَحضَّاِت َشْضَصاًنا َكىَػ ُذك ُعْخٍؼ َقِبضٍح. َكاْلػَ  ْجو الثَّاِلُث ِقضَل: ِإنَّو َمْػُصػَفٌة ِباْلُقْبِح. َكالثَّاِني َأفَّ اْلَعَخَب ُتَدسِّ
ْضَصا َضاِشضِغ. َكالذَّ ُف ُنػُنو ُأَصِمضٌَّة َكِقضَل: ِإنَّيا َزاِئَجٌة. َفِإْف َجَعْمَتو َفْضَعااًل ِمْغ َقْػِليْع َنْبٌت َقِبضٌح ُيَدسَّى ُرُءكَس الذَّ

؛ 236، ص6ج العيغ،الفخاىضجؼ،  ْف َجَعْمَتو ِمْغ َتَذضََّط َلْع َتْرِخْفو أِلَنَّو َفْعبَلُف.))َتَذْضَصَغ( الخَُّجُل َصَخْفَتو. َكإِ 
 مختار الرحاح،الخازؼ،   ؛502، ص1، جمجسل المغةابغ فارس،  ؛214، ص11ج ة،تيحيب المغاليخكؼ، 

 (.165، ص1ج
ػ في ب)إال رد بضشيسا(  (9)  
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ىحه الديادة قضاسضة في جسضع األفعاؿ السترخفة دكف االسساء إذ ال فعل مترخؼ إال كلو  فّ حضث إ

إلى جانب الفعل حتى صح أف يقاؿ ىػ كزف  ((1))مزارع كالسزارع ال يخمػ مغ الديادة فجخت 

 .الفعل بخبلؼ األكزاف السذتخكة الستداكية بضشيسا أك الغالبة في االسساء النتفاء مػجب الفخعضة فضيا

مصمقًا سػاء غمب في الفعل أك لع  كزف الفعلاعتبخ  :ّف يػنذإ :(3)قاؿ الخضي (2)"يػنذ"ك :قػلو

فضخالف ما  ،(4)أعبلماً  "حاتع"ك ،"جعفخ"ك ،"كتف" ك ،"عزج"ك ،"جبل" :يغمب فسشع الرخؼ مغ نحػ

 .محىب يػنذنقمو الذارح مغ 

                                                           

ػ في ب زيادة )الػزف(  (1)  
 ـ( 798؛  713ق /  182؛  94: )ُيػُنذ بغ حبيب (2)

بِّّي اْلَػاَلء اْلَبْرِخّؼ َأُبػ عبج الخَّْحَسغ، َقاَؿ الدضخافي: بارع ِفي الشَّْحػ، مغ َأْصَحاب أبي َعْسخك  ُيػُنذ بغ حبيب  الزَّ
بغ اْلَعبَلء، سسع مغ اْلَعَخب، كركػ َعغ ِسضَبَػْيو َفأْكثخ، َكلو ِقَضاس ِفي الشَّْحػ، كمحاىب يتفخد بيا. سسع ِمْشو 

قضل:  .ت َلو َحمَقة ِباْلَبْرَخِة يشتابيا أىل اْلعمع كشبلب اأْلََدب كفرحاء اأْلَْعَخاب كالباديةاْلكَدائي َكاْلفخاء. َكَكانَ 
دمحم بغ  َقارب ُيػُنذ تدعضغ سشة َكلع يَتَدكَّج َكلع يتدّخ، مػلجه سشة تدعضغ َكَمات سشة ِثْشَتْضِغ َكَثَساِنضَغ َكِماَئة.)

 –، ط، دائخة السعارؼ العثسانضة، حضجر آباد  التاريخ الكبيخ،ق(ػ 256إسساعضل البخارؼ، أبػ عبج هللا )ت: 
، 2، جبغية الػعاة؛ الدضػشي،  28، ص1ج أخبار الشحػييغ البرخييغ، ؛ الدضخافي،413،ص8الجكغ، ج

 (. 261، ص8، جاألعبلـ؛ الدركمي، 365ص
 ـ(.1287نحػ  - 000ق /  686نحػ  - 000الخضي: ) (3)

األستخاباذؼ، َصاحب شخح الكافضة اِلْبِغ اْلَحاِجب، الَِّحؼ لع يؤلف َعَمْضيا ؛ بل َكاَل ِفي َغالب دمحم بغ الحدغ الخضي 
كتب الشَّْحػ ؛ مثميا، جسعًا كتحقضقًا، َكحدغ َتْعِمضل. َكقج أكب الشَّاس َعَمْضو، كتجاكلػه َكاْعَتسجه ُشُضػخ ىَحا اْلَعْرخ 

ِفضو أبحاث َكِثضَخة َمَع الشَُّحاة، كاختضارات جسة، كمحاىب يْشَفخد بيا؛ َفسغ قبميع، ِفي مرشفاتيع كدركسيع، َكلو 
ْخح سشة َثبَلث َكَثَساِنضَغ كِستِساَئة.) بغضة الػعاة، الدضػشي،  كلقبو نجع اأْلَِئسَّة، ِإالَّ َأنو فخغ مغ تألضف ىَحا الذَّ

 (86، ص6ج األعبلـ،الدركمي،  ؛567، ص1ج
، 2ج الشحػ، األصػؿ فيالخضي ك تعمضقو عمى كبلـ يػنذ انطخ: )ابغ الدخاج، بعج البحث لع أجج قػؿ    (4)

 (204، ص1ج إيجاز التعخيف في عمع الترخيف،؛ ابغ مالظ، 80ص
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معخكفا ال  "دحخج"ك ، ((2)) "ضخب" :أنو ال يشرخؼ أؼ أنو زعع أف نحػ (1): كزعع عضدىقػلو

كاف مذتخكا بضغ  بذخط كػنو مشقػال مغ الفعل كإف (4)فإنو اعتبخ كزف الفعل إذا سّسى بو (3)يشرخؼ

 :(7)قػلوعمضو ب (6)استجؿّ  (5)الفعل كاالسع بحضث ال اختراص لو بالفعل بػجو 

                                                           

 ـ(. 766 - 000ق /  149 - 000)(1) 
كسضبػيو كابغ العبلء، كأكؿ مغ ىحب  بالػالء، أبػ سمضساف: مغ أئسة المغة. كىػ شضخ الخمضل عضدى بغ عسخ الثقفي

. كلع يكغ ثقفضا كإنسا ندؿ في ثقضف كأشباىو. كىػ مغ أىل البرخة الشحػ كرتبو. كعمى شخيقتو مذى سضبػيو
كثخا مغ استعساؿ فشدب إلضيع، كسمفو مغ مػالي خالج بغ الػلضج السخدكمي. ككاف صاحب تقعخ في كبلمو، م

ْكَساؿ، َكاْلَجاِمع؛ َكِفضيَسا َيُقػؿ ِتْمِسضحه  الغخيب. لو نحػ سبعضغ مرشفا احتخؽ أكثخىا، كصّشف ِفي الشَّْحػ: اإْلِ
 ضل:اْلَخمِ 

 غضخ َما أحجث ِعضَدى بغ عسخ   َبصل الشَّْحػ َجِسضًعا ُكمو 
 شسذ كقسخفيسا لمشَّاس   َذاؾ ِإْكَساؿ َكىَحا َجامع 

، الدركمي؛ 238-237، ص2، الدضػشي، جبغية الػعاة؛ 26، ص1ج أخبار الشحػييغ البرخييغ،)الدضخافي، 
 (.106، ص5األعبلـ، ج

ػ في ب)اَضَخَب(.  (2)  
 (.309، ص3ج السقتزب،؛ السبخد،  82، ص2، جاألصػؿ في الشحػانطخ: )ابغ الدخاج،     (3)
 في ب )فػجو(.   (4)

كاف مذتخكا بضغ الفعل كاالسع بحضث ال اختراص لو بالفعل  بذخط كػنو مشقػال مغ الفعل كإف في ب سقط)  (5) 
 بػجو(

 في ب)كاستجؿ(.   (6)
 مَتى أَضِع اْلِعَساَمة تعخفػني  َأَنا ابُغ َجبَل كشبّلُع الثَّشاَيا    (7)

في األصل فعل ماض فدسي بو كسا  جبل:: سفخدات، "مغ الػافخ": المغة كشخح الالبضت لدحضع بغ كثضلالتخخيج: 
ج الثشضة،  الثشايا:صضاغة مبالغة لػ"شالع".  شبلع:سسي بػ"يديج": ك"يحسج" كابغ جبل: كشاية عغ أنو شجاع. 

أؼ عسامة الحخب. كقضل: العسامة تمبذ في الحخب كتػضع في  أضع العسامة:كىي الصخيق في الجبل. 
 .الدمع

 .يرف شجاعتو كإقجامو بأنو ال يياب أحًجا، كأنو قادر عمى االضصبلع بعطائع األمػر السعشى:
 .أنا: ضسضخ مشفرل مبشي في محل رفع مبتجأ. ابغ: خبخ السبتجأ مخفػع بالزسة الطاىخة اإلعخاب:

ع": الػاك حخؼ عصف، "شبل كشبلع:مزاؼ إلضو مجخكر بالكدخة السقجرة عمى األلف لمتعحر.  جبل:كىػ مزاؼ. 
مزاؼ إلضو مجخكر بالكدخة السقجرة عمى  الثشايا:معصػؼ عمى "ابغ" مخفػع بالزسة الطاىخة. كىػ مزاؼ. 
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 ((1)) أَضِع اْلِعَساَمة تعخفػني َأَنا ابُغ َجبَل كشبّلُع الثَّشاَيا 

في  ((3))في األّكؿ كقج تكػف ؿ فإنيا قج تكػف إلخ فإف الديادة أعع مغ األكّ  (2)قضل بضشيسا عسػـ: قػلو

 .ك قج ال يكػف ًا غضخه ككحا األكؿ أعع مشيسا ألنو قج يكػف زائج

 .(1)إلى زيادة لمبضاف صفة لو صفة زيادة إضافة: في أكّ قػلو

                                                           

أضع: فعل مزارع  "تعخفػني"اسع شخط مبشي في محل نرب مفعػؿ بو متعمق بالفعل  متى:األلف لمتعحر. 
فاعمو ضسضخ مدتتخ فضو كجػًبا مجدـك بالدكػف، كحخؾ بالكدخ مشًعا مغ التقاء الداكشضغ، كىػ فعل الذخط، ك 

: فعل مزارع مجدـك بححؼ الشػف، تعخفػنيمفعػؿ بو مشرػب بالفتحة الطاىخة.  العسامة:تقجيخه "أنا". 
كالشػف الثانضة لمػقاية، كالػاك: ضسضخ مترل مبشي في محل رفع فاعل، كالضاء: ضسضخ مترل مبشي في محل 

 .نرب مفعػؿ بو
ال محل ليا مغ اإلعخاب ألنيا  كجسمة "تعخفػني"تجائضة ال محل ليا مغ اإلعخاب. اب "أنا ابغ جبل ... "كجسمة: 

 ."جػاب لذخط جاـز غضخ مقتخف بالفاء أك بػ"إذا
الذاىج فضو قػلو: "ابغ جبل" حضث اعتبخ  قػلو: "ابغ جبل" حضث اعتبخ "جبل" اسسا مسشػًعا مغ الرخؼ،ك كالذاىج فيو

إنو مسشػع مغ الرخؼ  عيدى بغ عسخ:تمف في سبب مشعو، فقاؿ "جبل" اسًسا مسشػًعا مغ الرخؼ. كاخ
إنو لع يشػف لمحكاية ال لسشع الرخؼ، فيػ مشقػؿ عغ جسمة، أؼ عغ فعل  كقاؿ الجسيػرلمعمسضة ككزف الفعل، 

كضسضخ الغائب مدتتخ فضو، أك ىػ فعل ماض باؽ عمى فعمضتو، كفضو ضسضخ مدتتخ ىػ فاعمو، كجسمة الفعل 
، جخ صفة لسػصػؼ مجخكر مححكؼ، كالتقجيخ أنا ابغ رجل جبل األمػر ككذفيا. )سضبػيو كفاعمو في محل

دمحم بغ الحدغ بغ دريج األزدؼ )ت:  – 17،ص 1اختضار األصسعي، ج األصسعيات ؛207، ص3ج الكتاب،
ىػ ؛  1411، 1لبشاف، ط –تحقضق كشخح: عبج الدبلـ دمحم ىاركف، دار الجضل، بضخكت  االشتقاؽ، ىػ(،321

، 3، جشخح الكافية الذافيةابغ مالظ،  ؛467، ص1ج عمل الشحػ،؛ ابغ الػراؽ،  224، ص1ـ، ج 1991
، 2ج خدانة األدب،  ؛ البغجادؼ،81، ص1اف ىذاـ، ج أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ، ؛1467ص
 (.351، 331، 104ص

(.مَتى أَضِع اْلِعَساَمة تعخفػف ػ في ب شصخ الثاني)  (1)  
ُسػؿ َفيَػ اْلَعاـ، َكِبِعَباَرة ُأْخَخػ: كل َما َصحَّ ااِل    (2) ْسِتْثَشاء اْلَعاـ : كل َما يَتَشاَكؿ أفخادا متفقة اْلُحُجكد عمى َسِبضل الذُّ

؛ أبػ البقاء، 213، ص2، جدستػر العمساء = جامع العمـػِمْشو ِمسَّا اَل حرخ ِفضو َفيَػ َعاـ. )أحسج نكخؼ، 
 (.602؛600،ص1، جالكميات

ػ في ب سقط) في األّكؿ قج تكػف(  (3)  
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قػلو:  .التأكيمضغ األكلضغ عمى (3)اسع السفعػؿىي مرجر بسعشى  ((2)) إلى مديجة يعشي : زيادةقػلوك  

  عمى التأكيل الثالث. ((4)) أك عمى تحقضق أؼ عمى حقضقتو السرجرية عصف عمى مديجة ذلظ

الديادة  السحكػرة كالزسضخ فضو لػزف الفعل أؼ لضكػف الػزف بدبب  الشتخاط لضكػف إلخ تعمضل :قػلو

  .تمظ الديادة غالبًا إلخ

 .ة عمى الجلضلبعج صفة أؼ مبشضّ  (5)غمبة: بشاء صفة قػلو

 .: ىػ أؼ الجلضلقػلوك  

باب " فّ أ في األفعاؿ [184/أ](6)كاف غالبًا في الفعل إلخ كالجلضل عمى غمبتو  : فإنو كإفقػلو

  ،"عاتِ كحَ  "أقل قمضل (2)ىالسسا فاعل أكثخ مغ أف يحرى كالساضي مشو فاعل ك (1)"السفاعمة

 .  (3) "عالِ عَ "ك

                                                           

ْيء( ِبَسْعشى تبضغ َكضيخ، َأك اْسع مغ )َبضغ( كالدبلـ َكاْلَكبَلـ، مغ )كمع( ك  اْلَبَياف:   (1) ِفي اأَلْصل مرجر )َباف الذَّ
ُصػؿ )سمع( ثعَّ َنقمو اْلعخؼ ِإَلى َما يَتَبضَّغ ِبو مغ الّجاَلَلة َكَغضخىا؛ َكَنقمو ااِلْصِصبَلح ِإَلى الفراحة َكِإَلى ممكة َأك أ

َسْعشى اْلَػاِحج ِفي صػر ُمْخَتمَفة، َكقضل: اْلَبَضاف يْشَصمق عمى َتْبِضضغ، كَعمى َدِلضل يحرل ِبو يعخؼ بيا ِإيَخاد الْ 
ِسضخ، كإفياـ اْلَغْضخ َكقضل: ىػَ  ِلضل، َكاْلَبَضاف َأْيزا: ىَػ التَّْعِبضخ َعسَّا ِفي الزَّ ْعبَلـ عمى عمع يحرل ِمْشو الجَّ  اإْلِ

، 1ج التعخيفات،الجخجاني،  ؛43، ص1ج مختار الرحاح،الخازؼ،   غ الشُّْصق.)اْلَكْذف َعغ َشْيء َكىَػ أَعع م
 (230، ص1، جالكمياتأبػ البقاء،  ؛47ص

  (2)ػ في ب )أؼ مديجة بسعشى( 
كىػ: ما دؿ عمى حجث، كىػ الجارؼ عمى يفعل مغ فعمو، نحػ مزخكب ألف أصمو مفعل،  اسع السفعػؿ:    (3)

كمكـخ كمشصمق بو كمدتخخج كمجحخج. كيعسل عسل الفعل تقػؿ: زيج مزخكب غبلمو؛ كمكـخ جاره، كمدتخخج 
أكضح ؛  ابغ ىذاـ، 291، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،الدمخذخؼ،   متاعو، كمجحخج بضجه الحجخ.)

 (22، ص2ج شخح الترخيح عمى التػضيح،؛ الػقاد، 196، ص3، جسدالظ إلى ألفية ابغ مالظال
ػ في ب سقط ) قػلو: أك عمى تحقضق أؼ عمى حقضقتو السرجرية عصف عمى مديجة ذلظ(.  (4)  

 في ب)عمضو(.   (5)
 في األصل زيادة)في األفعاؿ(.   (6)
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 أك يكػف  :قػلوبجؿ  السرشفا أؼ كألجل أف السعتبخ ىػ الغمبة السبشضة عمى الجلضل لع يقل : كلحقػلو

  .(6)"السقضج"ال يجؿ عمى  (5)"السصمق"زيادة إلخ أك يكػف في الفعل أغمب ألف  (4)ي أكلوف

 .: بل ذكخ سببيا كىػ الديادة السحكػرةقػلو

بو غضخ قضاس بل القضاس تجخده عشو كسا يجيء في بحث  "التاء"فإف لحػؽ  (7)"أربعة": بخبلؼ قػلو

  .اسساء األعجاد

 "رجل"سي أنو إذا سُ  حاصمو "كزف الفعل"باعتبار الحؼ امتشع مغ الرخؼ ألجل أؼ ألجل  :قػلو

السذخكط  "التاء"فضو كاالعتحار عشو بأف  "التاء"مع كجػد  "العمسضة"ك ،"الػزف "امتشع إما ألجل  "بأربعة"

                                                           

جعمػا السضع عػضًا مغ األلف التي بعج أكؿ حخؼ مشو، كالياء عػٌض مغ األلف التي قبل آخخ  مفاعمٌة،   (1)
؛ ابغ 80، ص4ج الكتاب،حخؼ؛ كذلظ قػلظ: جالدتو مجالدًة، كقاعجتو مقاعجة، كشاربتو مذاربًة.) سضبػيو، 

 (.306، ص2ج الخرائز،؛ ابغ جشي، 131، ص3، جاألصػؿ في الشحػالدخاج،  
 سسى(.في ب)ال   (2)

، 2، اليخكؼ، جتيحيب المغة؛ 113، 2ج السقتزب،؛ السبخد، 133، ص4ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو،   (3) 
 (.258، ص1ج السخرز،؛ ابغ سضجه، 253ص

 في ب سقط)في أكلو(.   (4)
عمى صضغة اسع السفعػؿ مغ اإلشبلؽ بسعشى اإلرساؿ. ك اْلُسصمق: ىَػ الستعخؼ َعغ الّرفة َكالّذخط  السصمق:   (5)

أبػ البقاء،  ؛ 218، ص1ج التعخيفات،َكااِلْسِتْثَشاء، ك السصمق: ما يجؿ عمى كاحج غضخ معضغ.) الجخجاني، 
 (1567، ص2، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات؛ التيانػؼ،  484، ص1، جالكميات

بزع السضع ككدخ الضاء السذجدة، اسع مفعػؿ، خبلؼ السصمق، ما تشاكؿ معضشا مػصػفا بػصف زائج  :السقيِّج   (6)
 التعخيفات،الجخجاني،  عمى حقضقة جشدو، كقػلو تعالى: ]فتحخيخ رقبة مؤمشة[ فقج قضج الخقبة بػصفيا مؤمشة.)

 (.455، صمعجع لغة الفقياءشضبي، دمحم ركاس قمعجي ؛ حامج صادؽ ق ؛225، ص1ج
 (.367، ص3ج شخح السفرل لمدمخذخي،انطخ: )ابغ يعر،    (7)
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غضخ قضاسي كإما ألجل  "تاء أربعة"كلحػؽ  (2)قياساً البلحقة  "التاء"لحػقيا الػزف السحكػر ىي  (1)عج

 .ال يحتاج إلى االعتحار عشو حضشئحك  "العمسضة"ك ،(3)"التأنيث المفطي"

لمحّضة "باعتبار الػصف األصمي  :يقاؿ ((5)) إذ األصمي ((4)) الػصف: حضث ال يقبميا باعتبار قػلو

 .سػاء (6)"األنثى

  .غضخ قابل لمتاء السرشفإلخ األصػب تقجيسو عمى قػؿ  (8)أفعل ((7)): اعمع أف كزف قػلو

                                                           

 في ب)عجـ(.   (1)
 (.713، ص1، جالكمياتاْلقَضاس: ىَػ عباَرة َعغ التَّْقِجيخ ُيَقاؿ: َقاس الشَّْعل، ِإذا قجره.)أبػ البقاء،    (2)
تأنضث ساكشة، تجخل عمى الحخؼ مثل ربْت كثسْت. فُخبَّ حخؼ جخ : فيي تفضجىا تاء التاء التأنيث المفطي   (3)

شبضو بالدائج، يجػز في لغة العخب أف يترل بو تاء التأنضث الداكشة، فتقػؿ: ربْت. كثع حخؼ عصف، يجػز 
أف يترل بو تاء التأنضث الداكشة. فحضشئٍح كضف نقػؿ: تاء التأنضث الداكشة عبلمة فعمضة الكمسة، ثع نجج تاء 

تأنضث الداكشة قج اترمت بخب كثع كىسا حخفاف؟ التاء التأنضث السخاد بالتأنضث التأنضث السعشػؼ. كالتاء في ال
 فتح رب البخية في شخح نطع اآلجخكميةالحازمي، ربت كثست ىي تاء تأنضث؛ لكشو تأنضث لفطي ال معشػؼ. )

 (.76، 75، ص1، ج
ػ في األصل زيادة)الػصف(.  (4)  
ػ في ب)األصمي أك(  (5)  

َمْعخكَفٌة يكػُف لمحََّكِخ كاألُْنثى، كإنَّسا َدَخَمْتو التاُء ألنَّو كاِحٌج ِمغ ِجْشذ ِمْثل َبصَّة كَدَجاَجة، عمى أنَّو قج  الَحيَُّة:   (6)
؛ 576، ص1ج جسيخة المغة،ابغ دريج األزدؼ،  ُرِكؼ َعغ الَعَخِب: رَأْيت َحّضًا عمى َحضَّة َأؼ َذَكخًا عمى ُأْنَثى.)

 (.517، ص37، الدبضجؼ، جتاج العخكس؛  160، ص1، جالسرباح السشيخالفضػمي، 
ػ في ب )كزنيا(.  (7)  

لكلِّ فعٍل مضداٌف ُيػزُف بو، كالسضداُف يتألَُّف مغ ثبلثة أحخؼ، كىي "الفاُء كالعضغ كالبلـ". فضقاؿ "كتب" عمى كزف    (8)
 .""َفَعَل" ك"يكُتُب" عمى كزف "َيْفُعُل" ك"اكُتْب" عمى كزف "افُعلْ 

ضداف مغ أحخؼ السػزكف. "فاَء الكمسة"، ، كُيدسى ما يقابل فاَء الس"كيقاؿ ألحُخِؼ "فعَل" مضداٌف، كلسا يػزُف بيا "مػزكفٌ 
؛ 463، ص3ج شخح تدييل الفػائج، ابغ مالظ، كما ُيقابُل عضَشو "عضَغ الكمسة"، كما ُيقابُل الَمو "الـَ الكمسة".)

 (.213، ص1ج العخبية، جامع الجركسالغبليضشى، 
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 ""أفكلك ك، "أيجع"(2) :في نحػ (1)ل الثبلثيالفعاالسع أؼ االسُع الغضخ السبشي عمى  "أفعل": كقػلو

 . (4) "بنأر "ك ،(3)

أفعل " "أفعل التفزضل"كإنسا جعل مقابل  "أفعل التعجب"يعارضو  (5)"ضلل التفرأفعْ ف": قػلو

 .((1)) [خحالسأ] لتشاسبيسا باتحاد (6)"التعجب

                                                           

كاحج مغ األكلضغ عمى كجيضغ: متعج ككل  الرحضح السجخد ثبلثة أضخب: َفَعل كَفُعل كَفِعل. الفعل الثبلثي (1)
كغضخ متعج، كمزارعو عمى بشاءيغ: مزارع "َفَعَل" عمى "َيْفِعُل" ك"يفُعل"، كمزارع "َفِعَل" عمى "يفَعل" 
ك"يفِعل"، كالثالث عمى كجو كاحج غضخ متعج، كمزارعو عمى بشاء كاحج، كىػ "يفُعل". فسثاؿ "َفَعَل": "ضخبو" 

السفرل في صشعة "شِخبو"، "يذخبو"، كمثاؿ "َفُعَل": "كُخـ"، "يكُخـ". )الدمخذخؼ، "يزخبو"، كمثاُؿ "َفِعَل":
السدىخ في عمـػ ؛ الدضػشي، 425، ص4، جشخح السفرل لمدمخذخي ؛ ابغ يعر، 396، ص1، جاإلعخاب

 ( 99، ص2، جالمغة كأنػاعيا، 
شخح السفرل بغ يعر، ؛ ا216، ص2، جالسبخد،  السقتزب ؛194، ص3ج  الكتاب،انطخ: )سضبػيو    (2)

 (318، ص 3ك ج310، ص3، جلمدمخذخي 
ْضَت ، ِباْلَفْتِح: الخِّْعجة ِمْغ َبْخد َأك َخْػٍؼ، َقاَؿ: َكاَل ُيْبشى ِمْشو ِفْعل َكىْسَدُتو َزاِئَجٌة َكَكْزُنو َأْفَعل، َكِليأَلْفَكلُ ا   (3) َحا ِإذا َسسَّ

ِلمتَّْعِخيِف َكَكْزِف اْلِفْعِل. َكِفي َحِجيِث، َعاِئَذَة: فَأَخَحني َأْفَكٌل َفاْرَتَعْجُت ِمْغ شجة الَغْضخة. أيجع: ِبو َلْع َتْرِخْفو 
األيجع: دـ األخػيغ، كىػ عرارة صسغضة بحسخة الجـ، تدتعسل في صشاعة كرنضر ثسضغ، ككانت تدتعسل في 

، سخ صشاعة اإلعخابابغ جشي،  الفرضمة الدنبقضة.) الصب كىي تدتخخج مغ جحع شجخة تدسى بيحا االسع مغ
ابغ يعر،  شخح السفرل لمدمخذخي،؛ 155، ص6، ج معجع مقاييذ المغةابغ فارس،  ؛127، ص1ج
 (.19، ص11ج لداف العخب،؛ ابغ مشطػر،   171، ص1ج

 في ب)ك أككل كأرب(.    (4)
 في ب)كأفعل التفزضل(.   (5)
األصل في اسع التفزضل أف يخفع االسع الطاىخ ألنو مذتق كالسذتقات  -: أالتعجبأفعل في ؛  اسع التفزيل   (6)

تخفع الطاىخ كالسزسخ، غضخ أف اسع التفزضل ال يخفع الطاىخ لذبيو بأفعل التعجب كزنا كأصبل كإفادة 
صل ب؛ كاأل .لمسبالغة، فقج اقتخض )اسع التفزضل( مغ أفعل التعجب ىحا الحكع كىػ عجـ رفع االسع الطاىخ

في أفعل التعجب أف ال يرغخ، ألف )أفعل التعجب( فعل كالترغضخ مختز باألسساء، كمبشى كالترغضخ ال 
يجخل األسساء السبشضة إال شحكذا غضخ أف أفعل التعجب قج يرغخ مقتخضا ىحا الحكع مغ اسع التفزضل ألنيسا 

؛ سمضساف بغ 120، ص4، جذخي شخح السفرل لمدمخابغ يعر،   متذابياف كزنا كأصبل كإفادة لمسبالغة.)
، الجامعة اإلسبلمضة بالسجيشة السشػرة، التعجب مغ فعل السفعػؿ بيغ السانعيغ كالسجيديغإبخاىضع بغ دمحم العايج، 
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 .غالباً  (4)"َفِعَل" "َيْفَعُل  "كبابو  "(3)الرفة أفَعلَ  " (2)باب : مغ بابو أؼ مغقػلو

جيء فضو الحؼ لع ي :ماضي باب األفعاؿ "أفعل": مغ ابتجاء الفعل بضاف لشحػ إلخ يعشي مغ قػلو

 ."(7)  َشِحعٌ  ك" (6)" ِحعٌ كالَ  :ثبلثي حتى يبشى عمضو (5)لُ عْ فَ 

العضغ ثع اإلنراؼ  يمفتػح :الرفة كىػ باب يفعل "لعَ فْ أَ " :بأؼ غضخ با :خخمغ باب آ ((8))قػلو:

 (10)ضمتضغالقب ؼحجاإذ معخفة غمبة الػزف في  :السرشفغضخ ضاىخة قاؿ  (9)أْفَعُل الِفْعلالغمبة في إف 

" ال سضسا عمى متعدخ"أك  "متعحر"أكزاف القبضمتضغ كىػ إما  (11)عضجسال يسكغ إاّل بعج اإلحاشة ب

                                                           

، العخبي ضاىخة التقارض في الشحػق، ؛ 1408، الدشة العذخكف؛ رجب؛ذك الحجة 80، ك79ط: العجداف 
 (.248، ص58بلمضة بالسجيشة السشػرة، رقع العجد؛أحسج دمحم عبج هللا، مجمة الجامعة اإلس

ػ في ب)السخخج( في األصل)الساؤخح(.  (1)  
 في ب سقط)باب(.   (2)
، 3جاألصػؿ في الشحػ،  الرفِة: َأفعُل لؤللػاِف كيكػُف الفعُل عمى "َفِعَل" "َيْفَعُل" كالسرجُر ُفْعَمٌة. )ابغ الدخاج،   (3)

 (.95ص
 (.95، ص3، ج، األصػؿ في الشحػ؛ ابغ الدخاج290، ص4ج السخرز،انطخ: )ابغ سضجه،    (4)
 في ب )كالجع(   (5)
ّكضت: رجل شحضع لحضع َأؼ سسضغ، َكرجل َشِحٌع َلِحٌع ِإذا َكاَف َقِخما ِإَلى المَّحع كالذْحع َكىَػ    (6) يقػؿ اْبغ الدِّ

؛ 231، ص1ج إصبلح السشصق، ابغ الدكضت،  يذتيضيع، َكَقاَؿ َغضخه: رجل شاحع الحع: ُذك َشْحع كَلحع.)
 (.338، ص4ج ، السخرز،؛ ابغ سضجه117، ص4، اليخكؼ، جتيحيب المغة

 في الشدختضغ)اشحع(.   (7)
ػ في ب سقط )قػلو(.  (8)  

 أْفَعُل الِفْعل ِفْعُمو لمتعجب مغ الخباعي أك األلػاف كالعاىات، مسا فقج شخكط بشاء باب )فُعَل( في التعجب.   (9)
، 1ىػ،ج1408حدغ مػسى الذاعخ، خصاب الساردؼ كمشيجو في الشحػ، الجامعة اإلسبلمضة بالسجيشة السشػرة، ط، )

 (.138ص
 )في ب)أحج القبضمتضغ(.  (10) 
 في ب)لجسع(.   (11)
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أك يكػف  :قػلوشخط كزف الفعل كلحا أيزا عجؿ عشو إلى  ((1)) الغمبة يرح أف يجعل السبتجغ فبل

  .(3)غضخ مشرخؼ "أحسخ" :إلخ لئبل يذكل بشحػ ((2))يرح  في أكلو زيادة

 .الػزف  ((4)) في لدكـ كجػد السذخكط كىػ تأثضخ الػزف في السشع أك : كقػلو

 ."التاء": عشج عجـ الذخط كىػ الديادة السحكػرة مع عجـ قبػؿ قػلو

كجػد " ال يدتمـد "كجػد الذخط"نطخ ذلظ ألف  عمة لمسذخكط "كجػد الذخط": كفي جعل قػلو

ما ذكخه في الحقضقة  فّ إ :بجكف الذخط محاال كيسكغ أف يقاؿ "السذخكط كجػد"كإف كاف  "السذخكط

 السذخكط.ألف العمة لضدت الػزف السصمق بل الػزف .(6)العمة عمة لػجػد السعمػؿ  (5)ػجػدلجعل 

                                                           

ػ في ب)القمب(.  (1)  
ػ في ب سقط)يرح(.  (2)  

)شّسخ(، ك )ضخب(، أك يكػف في أّكلو زيادة كديادتو غضخ قابل   شخشو أف يختّز بالفعل، ك كزف الفعل:   (3)
لمّتاء، كمغ ثّع امتشع )أحسخ(، كانرخؼ )يعسل(، كما فضو عمسّضة مؤّثخة إذا نّكخ صخؼ؛ لسا تبّضغ مغ أّنيا ال 

فبل يكػف إاّل أحجىسا، فإذا نّكخ  تجامع مؤّثخة إاّل ما ىي شخط فضو، إاّل العجؿ ككزف الفعل، كىسا متزاّداف،
األخفر في مثل )أحسخ( عمسا إذا نّكخ اعتبارا لمّرفة   بقي ببل سبب، أك عمى سبب كاحج، كخالف سضبػيو

؛ ابغ الحاجب، 311، ص3ج السقتزب،؛ السبخد، 198، ص3ج الكتاب،سضبػيو،   األصمّضة بعج الّتشكضخ.)
 ( 13، ص1، جالكافية في عمع الشحػ

ػ في ب سقط) في(  (4)  
 في ب)ىػد(   (5)
لغة: معشى يحل بالسحل فضتغضخ بو حاؿ السحل، كمشو سسي السخض عمة ألنو لحمػلو يتغضخ الحاؿ مغ  العمة:   (6)

القػة إلى الزعف، ك العمة: ىي ما يتػقف عمضو كجػد الذيء كيكػف خارًجا مؤثًخا فضو، كعمة الذيء: ما 
دسى: عمة الساىضة، كالثاني: يتػقف عمضو ذلظ الذيء، كىي قدساف: األكؿ: ما تقـػ بو الساىضة مغ أجدائيا، كت

ما يتػقف عمضو اتراؼ الساىضة الستقػمة بأجدائيا بالػجػد الخارجي، كتدسى عمة الػجػد، كعمة الساىضة؛ إما 
بالفعل بل بالقػة، كىي العمة السادية، كإما ألنو يجب بيا كجػده، كىي العمة  كجػد السعمػؿألنو ال يجب بيا 

ػجج مشيا السعمػؿ، أؼ يكػف مؤثًخا في السعمػؿ مػجػًدا لو، كىي العمة الرػرية؛ كعمة الػجػد إما أف ي
الفاعمضة، أك ال، كحضشئح إما أف يكػف السعمػؿ ألجميا، كىي العمة الغائضة، أك ال، كىي الذخط إف كاف كجػدًيا، 
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 .سببًا ال شخشاً  "العمسضة"مغ جعل  :غضخه أؼ قػؿ :: بشاء عمى قػؿقػلو

  .كمػججه ((2)) عمة ذلظ الذيء الذيء باسع أك عمى التدامح يعشي تدسضة لمسػقػؼ عمضو ((1)) قػلو:

ذكخ يكػف تقجيخ  ((4)) استثشاء مسا غضخ ما ىي شخط فضو إلخ فضو إنو إف كاف((3)) ال يجامع :قػلو

 كالتقجيخ (6) "العجؿ"فضو إال  ((5)) عمى شخطالكبلـ ىكحا إنيا ال تجامع مؤثخة سببا غضخ الدبب الحؼ 

مغ مفيػـ االستثشاء األكؿ فإنو يشفيع مشو أنيا ال  ((8)) استثشاء إنسا يدتقضع إذا جعل ((7))هالحؼ ذكخ 

  .تجامع مؤثخة غضخ ما ىي شخط فضو

 .غضُخ أحجىسا مغ األسباب (9)اسامعتيخبلؼ الػاقع ألف الػاقع مجاف عمى : كقػلو

السحكػر نطخ ألنو  التقجيخ((1)) كفضو نطخ أؼ كفي الشطخ السحكػر أنو إلخ قػلو كفضو أؼ كفي: قػلو

 .أيزاً  (2)"ألفى التأنضث"ك ،"الجسع"مسا ىػ غضخ ما ىي شخط فضو  أيزا خبلؼ الػاقع ألنيا تجامع
                                                           

 ؛263، ص2، جدستػر العمساء = جامع العمـػ كارتفاع السػانع إف كاف عجمًضا. انطخ: )أحسج نكخؼ،
؛ 234، ص1، ج ، التػقيف عمى ميسات التعاريف؛ زيغ العابجيغ145، ص1ج التعخيفات ،الجخجاني،   

، ، دار الكتب العمسضة )إعادة صف لمصبعة القجيسة ، التعخيفات الفقييةدمحم عسضع اإلحداف السججدؼ البخكتي
 (.151، ص1ـ، ج2003ىػ ؛ 1424، 1ـ، ط1986ىػ ؛ 1407في باكدتاف 

ط )قػلو(ػ في ب سق  (1)  
ػ في ب سقط)عمة ذلظ الذيء(  (2)  
ػ في ب زيادة)أؼ( كفي ب )ال تجامع(.  (3)  
ػ في ب )سببا بسا(  (4)  
ػ في ب )ىي شخط(  (5)  

 أنيا ال تجامع سببا مغ األسباب إال ما عمى شخط فضو إال العجؿ( في ب سقط )أك   (6)
، حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى ابغ الرباف ؛772ص، 2، جالمسحة في شخح السمحةانطخ: )ابغ الرائغ، 
 (.339، ص3، جأللفية ابغ مالظ

.ػ في ب ) ذكخ(  (7)  
ػ في ب )شضئا(.  (8)  

 في ب)مجامعتيا( في األصل)محامعتيسا(.   (9)
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يا مؤثخة غضخ ما ىي شخط فضو كفي ىحا الشطخ أيزًا نطخ ألف السخاد أنو ال يػجج مع: كفضو أؼ قػلو

 .[185/ب]حجىساإال أ

 ((3)) برجد عمضو دكف غضخه ألنوُ  شفسضاؽ كبلـ السراألضيخ أف إلخ كإنسا كاف أضيخ لجاللة : ك قػلو

 .مع العمسضة لتزادىساا سمشع جسضعي

  .استمداماً (5) األستاذ((4)) أؼ عغ ندبة السخالفة: قرجًا إنسا قاؿ قرجًا احتخازًا قػلو

كالسخالفة إنسا حجثت مغ  :الً ىػ األصل الثابت أكّ  :ستاذاأل: غضخ مبلئسة لسختبتو ألف قػؿ قػلو

 .التمسضح ثانضاً 

 ،األستاذإلى استػاء درجة  (8)كاإليساءالسبلئسة لسا فضيا مغ تخؾ األدب  ((7)) أبعج مغ ((6)):قػلو 

كأراد أف يذضخ إلى خفاء (1)سيبػيوكاف في محىب لسا  سيبػيو قػؿ عمى تقجيخ رفعفش (9)كالتمسضح

                                                           

ػ في ب)كفضو نطخ أؼ كفي التقجيخ السحكػر(.  (1)  
، 1، جالمباب في عمل البشاء كاإلعخابأبػ البقاء،   ؛152، ص1ج المسع في العخبية،انطخ:  )ابغ جشي،    (2)

 (.224، ص1ج أسخار العخبية،األنبارؼ،   ؛511ص
ػ في ب )يرجؽ(.  (3)  
ػ في ب )إلى(.  (4)  

 في الشدختضغ)األستاد(.  (5) 
ػ في ب سقط) قػلو(.  (6)  
ػ في ب)بعج( في ب سقط )مغ(.  (7)  

مرجر إيساًء إلى كحا: إشارة إلضو، ك اإِليساُء: َأف ُتػِمىَء ِبخْأِسَظ َأك ِبَضِجؾ َكَسا ُيػِمىُء الَسِخيُس  إيساء مفخد:    (8)
جػِد، فّغ اإليساء: فّغ يعتسج عمى اإلشارات كتقاسضع الػجو كحخكات الضج كالجدج في التسثضل،  ُكػِع كالدُّ بخْأِسو لمخُّ

، 1، جتاج العخكس ؛ الدبضجؼ،99، ص4ج السخرز،)ابغ سضجه،  كإلقاء السعشى في الشَّفذ بخفاء كسخعة.
 (.2498، ص3ج معجع المغة العخبية السعاصخة،؛ د. أحسج مختار، 500ص

ػ في ب زيادة ) كلػ كانت أؼ ندبة السخالفة لقرج إضيار الحق البأس بيا أؼ بشدبة السخالفة مغ كبل    (9)
 الجانبضغ أؼ جانب االستاذ كالتمسضح(.



272 
 

أك  ،"حاؿ مشو"أك  ،"مفعػؿ لو"اعتبارا عمى أنو  لضشربَ  ((2)) "لفةااعتبار أندب السخ" :قػلوسضجه ب

لسا كاف  (3)األخفرلمفعل السدشج إلضو كعمى تقجيخ نربو كرفع  "مفعػؿ مصمق"أك ، "ضخؼ لفعمو"

الػصف أف يكػف في األصل فبل تزخه  ((4)) شخطمغ  السرشفمػافقًا لسا ذكخه  سيبػيومحىب 

دفعًا عغ  :(5)كال يمدمو باب حاتع قػلويؤكج ىحا  األخفرالغمبة جعمُو أصبًل كندب السخالفة إلى 

  .يخفىبعج ال  األخفرمغ سضبػيو عمى رفع  (6)"بجؿ اشتساؿ"كفي جعمو اعتبارًا  سيبػيو

 .أؼ معتبخاً  "اسع الفاعل": أؼ حاؿ كػنو ذا اعتبار كيجػز أف يكػف السرجر بسعشى قػلو

 .اعتبارًا كىػ مػضع تأمل اعتبخ سضبػيو :إلخ فكأنو قاؿ "مفعػؿ مصمق": أك قػلو 

                                                           

 إلى كاف في محىب(. في ب سقط) سضبػيو   (1)
 (.369ك ص 102، ص1، جالكتاب، انطخ: )سضبػيو

ػ في ب سقط )إلى(.  (2)  
 (.9، ص1ج معانى القخآف لؤلخفر،)أخفر،    (3)

.ػ في ب )اشتخاط(  (4)  
خالف سضبػيو االخفر في مثل: أحسج عمسا ثع يشكخ اعتبارا لمرفة بعج التشكضخ، كال يمدمو باب حاتع، لسا يمـد    (5)

مغ إيياـ اعتبار متزاديغ في حكع كاحج " كقػؿ الخضى: في شخح ىحا الكبلـ: قػلو " كال يمدمو باب حاتع " 
ا، كتقخيخه أف الػصف االصمى لػ جاز ىحا جػاب عغ إلداـ االخفر سضبػيو في اعتبار الرفة بعج زكالي

اعتباره بعج زكالو لكاف باب حاتع: غضخ مشرخؼ لمعمسضة الحالضة كالػصف االصمى فأجاب السرشف عغ 
سضبػيو بأف ىحا االلداـ ال يمدمو، الف في حاتع: ما يسشع مغ اعتبار ذلظ الػصف الدائج، بخبلؼ أحسخ السشكخ، 

معانى ؛ األخفر، 367، ص1ج الكتاب،سضبػيو،  ا الػصف كالعمسضة.)كذلظ السانع اجتساع الستزاديغ كىس
؛ الخضي اإلستخاباذؼ،  13، ص1ج الكافية في عمع الشحػ،؛ ابغ الحاجب، 9، ص1ج القخآف لؤلخفر،

 ؛ (169، ص2ج شخح شافية ابغ الحاجب،
اإلجساؿ نحػ: يدعظ الخئضذ عفػه، كنحُػ قػلظ: : ما يجؿ عمى معشى في متبػعو عمى جية بجؿ االشتساؿ   (6)

"ُسمب زيٌج ثػُبو"، ك"أعجبشي عسخٌك، عْمُسو، كحدُشو، كأدُبو"، كنحُػىا مغ السعاني. فالثاني بجٌؿ مغ األكؿ، كلضذ 
ْحَػػ إّياه، كال بعَزو، كإنَّسا ىػ شيٌء اشتَسل عمضو. كالسخاُد باالشتساؿ أف يتزّسغ األّكُؿ الثانَي، فُضفيع مغ فَ 

شخح  ؛ ابغ مالظ،259، ص2ج شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ، يعضر،   الكبلـ أّف السخاد غضُخ الُسْبَجؿ مشو.)
خاج، 338، ص3ج تدييل الفػائج،  (.188، ص1، جالمباب في قػاعج المغة؛ دمحم عمي الدَّ
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 .سيبػيوعمى  األخفررده أؼ أك  :سيبػيو: عغ إشكاؿ يخد عمى قػلو

 .كفي كجو السدألة أؼ دلضميا الحؼ ىػ اعتبار الرفة األصمضة :قػلو

 .سيبػيوأنو أؼ : قػلو

 بسغ "بأحسخ" :: كإف كاف زائبًل بأف لع يعتبخ الػصف األصمي حاؿ التدسضة كسا لػ سسي مثبلً قػلو
 ((2))كفضو إشارة أيزًا إلى أنو لضذ معشى االعتبار أنو يخجع إلى الرفة "حسخة"لضذ فضو  ((1))

شخز  (3)"رب"بل معشاه  "الحسخة"رب شخز فضو معشى  "رب أحسخ"األصمضة حتى يكػف معشى 

فسعشى اعتبار الػصف األصمي بعج  "أحسخ"أك  ،"أسػد"أك  ،"أبضس"مدسى بيحا المفع سػاء كاف 

عمسضة فرار المفع بحضث لػ أراد التشكضخ أنو كالثابت مع زكالو لكػنو أصمضًا كزكاؿ ما يزاده كىػ ال

  .(5)إثبات معشى الػصف األصمي لجاز بالشطخ إلى زكاؿ السانع (4)يجمخ 

 .: إلى القضج كىػ لسا يمـدقػلو

  "حاتع" :الفعل كىػ لدـك باب : كيبقى أصلُ قػلو

                                                           

ػ في ب )مغ(.  (1)  
ػ في ب)يخجع معشى الرفة(.  (2)  

ِلمتَّْكِثضِخ، ِإذا َلْع َقاَؿ الشَّْحِػيُّػَف: ُربَّ ِمغ ُحُخكِؼ الَسعاني، كالَفْخُؽ َبْضَشيا َكَبْضَغ َكْع، َأفَّ ُربَّ ِلمتَّْقِمضِل، كَكْع ُكِضعت    (3)
ِة: ُربَّسا رَأيُتو  ُيَخْد ِبيا االْسِتفياـ؛ َكِكبَلىَسا َيَقُع َعَمى الشَِّكخات، فَضْخِفُزيا. َقاَؿ َأبػ َحاِتٍع: ِمْغ الخصإِ  َقْػُؿ اْلَعامَّ

: َكِمَسُة َتْقِمضٍل ُيَجخُّ ِبيا، َفُضَقاُؿ: ُربَّ رجلٍ   َقاِئٍع، كَربَّ رُجٍل؛ َكِثضًخا، كُربَّسا ِإنسا ُكِضَعت ِلمتَّْقِمضِل. َغْضُخه: كُربَّ كَربَّ
: كُربَّ حخٌؼ َخاِفٌس، اَل َيَقُع ِإالَّ َعَمى الشَِّكَخِة، َكَتْجُخُل َعَمْضو التَّاُء، َفُضَقاُؿ: ُربََّت رجل، كَربََّت رجل. ا ْلَجْػىِخؼُّ

د َكُيَخفَُّف، َكَقْج َيْجُخُل َعَمْضو التَّاُء، َفُضَقاُؿ: ُربَّ َرُجٍل، كُربََّت َرُجٍل، َكَيْجُخُل َعَمْضو َما، لُضسْ  ِكغ َأف ُيَتَكمَّع ِباْلِفْعِل يذجَّ
 (.408، ص1، جلداف العخبابغ مشطػر،  َبْعَجه، َفُضَقاُؿ: ُربسا.)

 في ب)مديج(.   (4)
؛ الخضي  13، ص1ج الكافية في عمع الشحػ،ابغ الحاجب،   ؛319، ص4جالكتاب، انطخ:)سضبػيو    (5)

 (.169، ص2، جشخح شافية ابغ الحاجباإلستخاباذؼ، 
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اعتبار متزاديغ بل إنسا  ألجل لدكـ :باب حاتع ال يمدمو (2)حضشئحفضفدج السعشى لرضخكرة السعشى (1)

 .ال يمدمو ألجل معشى أخخ كلضذ السعشى عمى ىحا

أنو ال تزاد بضشيسا لكػف الػصف في األصل  :: ككػف الػصف زائبل إلخ جػاب عسا يقاؿقػلو

كاألخخ أعشي  "العمسضة متحقق"كالعمسضة في الحاؿ كحاصل الجػاب أف أحج السزاديغ ىشا كىػ 

الستحقق كاجتساع الستزاديغ بيحا السعشى مسكغ  إاّل أنو ألصالتو في الحكع "الػصف غضخ متحقق"

  .غضخ مدتحدغ (4)كاحج((3)) لكغ اعتبارىسا في حكع

حكع كاحج بل يجخؼ في غضخىسا ختراص ليحا باعتبار متزاديغ في : ألنو إف اعتبخ إلخ ال اقػلو

بعج التشكضخ فضدتمـد معشى  "أحسخ" :في مثل "كزف الفعل"ك ،"الػصف"أيزا حتى في اعتبار 

 .أيزا فالرػاب ححفو االعتبار فضو

                                                           

 في ب زيادة)قػلو(.  (1)  
 في ب)ح~(.اخترار لكمسة)حضشئح(.   (2)

ػ في ب سقط) الستحقق كاجتساع الستزاديغ بيحا السعشى مسكغ لكغ اعتبارىسا في حكع(  (3)  
قػلو: "في حكع كاحج " يعشى في الحكع بسشع الرخؼ، ألنظ تحتاج في ىحا الحكع إلى اجتساع سببضغ فتكػف     (4)

جاز، إذ ال يمـد  قج جسعت الستزاديغ، في حالة كاحجة، كلػ لع يكغ اعتبار الستزاديغ في حكع كاحج
اجتساعيسا في حالة كاحجة، كسا إذا حكسشا بجسع أحسخ عمى حسخ الف أصمو صفو كعمى أحامخ ألجل العمسضة 
فقج حرل في ىحه المفطة متزاداف لكغ بحكسضغ، فمع يجتسعا في حالة، فإذا نكخ أحسخ فانو يرح اعتبار 

حتى يكػف معشى رب أحسخ رب شخز فضو  الػصف، كلضذ معشى االعتبار أنو يخجع معشى الرفة األصمضة
معشى الحسخة، بل معشى رب أحسخ رب شخز مدسى بيحا المفع سػاء كاف أسػد، أك أبضس، أك ،أحسخ 
فسعشى اعتبار الػصف األصمى بعج التشكضخ أنو كالثابت مع زكالو، لكػنو أصمضا، كزكاؿ ما يزاده كىػ 

شخح شافية ابغ الخضي اإلستخاباذؼ،   ؛ 13، ص1ج، الكافية في عمع الشحػابغ الحاجب،  العمسضة،.)
 (.169، ص2ج الحاجب،
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في  ،"الحسخة" لـد كجػد لـد اجتساع الزجيغ فضو أف اعتبار الذيء ال يدتمـد كجػده كإالّ  ((1))قػلو:

كالسخاد باجتساع سببضغ في غضخ  ،"التشكضخ"بعج  "الػصف"باعتبار  "األسػد السدسى بأحسخ"

 .(2)السشرخؼ ىػ االجتساع أعع مغ الحقضقي كالحكسي

 .(3)ىػ حرػؿ االختبلؼ فاإلضافة بضانضة : كفي حكع حرػؿ االختبلؼ أؼ في الحكع الحؼقػلو

عمة لحكع مستشع  ((4)) أف اعتبار الزجيغ ذاتيسا كجعميسا وإلخ حاصم : قضل اعتبار الزجيغقػلو

ستشع سفمضذ بلحكع ((6))عمة  كجػدىسا كاجتساعيسا كأما جعل حرػليسا عمى التعاقب (5)والستمدام

بل ىػ تحقق الدؤاؿ لكػف مػرده مغ ىحا  ((8)) نفعاإال أف ىحا الجػاب ال يججؼ  (7)النتفاء السححكر

 .القبضل

                                                           

ػ في ب سقط)قػلو(  (1)  
يصمق عمى معاف. مشيا الرفة الثابتة لمذيء مع قصع الشطخ عغ غضخه مػجػدة كانت أك معجكمة،  :الحقيقي   (2)

كيقابمو اإلضافي بسعشى األمخ الشدبي لمذيء بالقضاس إلى غضخه. كمشيا الرفة السػجػدة كيقابمو االعتبارؼ 
ما أعصي  ك الحكسي:غضار، الحؼ ال تحّقق لو، سػاء كاف معقػال بالقضاس إلى غضخه أك مع قصع الشطخ عغ األ

مػسػعة كذاؼ ؛ التيانػؼ، 74، ص1ج التعخيفات،حكع غضخه ألمخ غضخ معقػؿ السعشى. )الجخجاني، 
 (.184، صمعجع لغة الفقياء، دمحم ركاس قمعجي ؛ حامج صادؽ قشضبي، 688، ص1، جاصصبلحات

أف يرح اإلخبار بالسزاؼ إلضو، كفخؽ بضغ اإلضافة البضانضة كاإلضافة البلمضة، فاإلضافة  :اإلضافة البيانية   (3)
 ، البضانضة ضابصيا أف يرح جعل السزاؼ إلضو خبخًا عغ السزاؼ، فضرح أف تقػؿ: عبلمات ىي الجـد

. )الخضي اإلستخاباذؼ،  افية ابغ شخح شكاإلضافة البلمضة تكػف اإلضافة عمى تقجيخ البلـ، عبلمات لمجـد
؛ 126، ص2ج األشسػنى أللفية ابغ مالظ، حاشية الرباف عمى شخح؛ ابغ الرباف، 4، ص1ج الحاجب،

 (.207ك ص110، ص1ج الذشقيصي، فتح رب البخية في شخح نطع اآلجخكميةالحازمي،  
ػ في ب سقط) إلخ حاصمو أف اعتبار الزجيغ ذاتيسا كجعميسا(. في ب زيادة)ذاتضا(.  (4)  

 في ب)الستمداـ(.   (5)
ػ في ب سقط )عمة(.  (6)  

 في ب)يستشع النتفاء السححكؼ(.   (7)
ػ في ب)نقرا(.  (8)  
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 .مثبلً  (3)لفتح [185/أ]"الفتح"ك ،"الزع"(2)كحرػؿ حخكتضغ ((1)) قػلو:

 .(4)خخ السعخب: لحرػؿ اختبلؼ اآلخخ أؼ آقػلو

مغ  وتغضخه كانتقاليدتمـد  "الدكػف "ك ،"الحخكة":مثبلً  "زيج"الزجيغ إلخ فإف تحسل  (5) كتحسل :قػلوك  

  .((6))حالة إلى أخخػ 

 .االسع الغيخ السشرخؼ: تأثضخ شبيو أؼ قػلو

إلخ ىحا التعمضل عشج مغ يجعل سقػط الكدخ تبعًا لدقػط التشػيغ لسشع الرخؼ  ألفَّ الجْخ  :قػلوك  

 .كاألكؿ عشج غضخه

ك"اإلضافة" يشجّخ  ،قػلو: كقضج "الكدخ" إلخ أؼ السخاد بقػلو كجسضع الباب: إلخ إنو كاف بجكف "البلـ" 

 .(7)"بالفتح" فرار بدببيسا يشجخ "بالكدخ" 

                                                           

ػ في ب سقط )قػلو(  (1)  
 في ب زيادة)أؼ(.   (2)
 في ب سقط)لفتح(.   (3)
ْعَخاب َأك ضخؼ ِمْشو َكعشج الشَُّحاة ىَػ ااِلْسع الَِّحؼ لع ُيَشاسب َمْبِشّي اأَلْصل ُمَشاسَبة  السعخب:   (4) اْسع مفعػؿ مغ اإْلِ

ْعَخاب ُحُرػؿ اْسِتْحَقاقو ِباْلِفْعِل َفِمَحا عخفػه ِبَأنَّ  ْعَخاب فبعزيع اعتبخكا َمَع َصبَلِحضة اإْلِ و ااِلْسع ُمْعَتبَخة ِفي مشع اإْلِ
 كب َمَع َغضخه تخكضبا يَتَحقَّق َمَعو َعاممو الَِّحؼ لع ُيَشاسب مْبشى اأَلْصل ِبِتْمَظ اْلُسَشاسَبة َكَبْعزيْع اكتفػا ِبِتْمظَ اْلسخ 

، 3، جدستػر العمساء = جامع العمـػأحسج نكخؼ،   ؛9، ص1ج المسع في العخبية،الربلحضة. )ابغ جشي، 
 (1581، ص1ج، اصصبلحات مػسػعة كذاؼالتيانػؼ،   ؛203ص

 في ب )كيحسل(.   (5)
ػ في ب)تغضضخه كانتقالو مغ حاؿ إلى أخخػ(.  (6)  

ـ ُكِدَخ ِفي مػِضع الجخِّ َكِفي َذِلظ َكْجياف ِإذا أضيف َماال يْشَرخؼ    (7)  َأك َدخمتو األلُف َكالبلَّ
َضاَفة ِبَدَبب آخخ َفبَل أحُجىسا: أفَّ كدخة الجخِّ َسَقصت تبعا لُدُقػط التَّْشِػيغ ِبَدَبب السذابية  ـ َكاإْلِ كسقػشو ِباأْللف َكالبلَّ

يْدقط الجخُّ تبعا َلو َكلَحِلظ َقاَؿ الشحػيُّػف: فأمغ ِفضو التَّْشِػيغ َأؼ أفَّ ُسُقػط التَّْشِػيغ ِبَدَبب السذابية َكاَف 
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  .((1)) بدببيسا يشجخكلضذ السخاد أنو كاف بجكنيسا ال يشجخ فرار 

 ."االسع محكخ"ك ،"االسع"السخفػع االسساء جسع  (2)إىسا فخاد : ألف إفخادهقػلو

 ،(5)"االسساء غضخ العقبلء"كتكػف  "(4)مؤنثا"أيزًا أؼ كإف لع يكغ  (3)"غيخ العقبلءلرفات ": قػلو

 .(6)"كجرييسات"

 .كىحا تقدضع لمسعخب أؼ ىحا شخكع فضسا يدتمـد تقدضسو: قػلو

                                                           

َضاَفة فكالزخكرة َكلَحِلظ اَل يدػغ اْسِتْحَداًنا اَل َضُخكَرة َكلَحِلظ يجػز لمذاعخ اتِّباعو فأمَّا ُسُقػط اأْلل ـ َكاإْلِ ف َكالبلَّ
ـ كاإلضافِة يبعج مغ شبو اْلِفْعل اْلَحاِصل بالفخعضة َفضَ  ُعػد لمذاعخ اْلجسع َبضشيَسا، َكاْلَػْجو الثَّاِني: أنَّو ِباأْللف َكالبلَّ

َظ الفاعمضَّة كالسفعػلضَّة َكاَل تخّده ىِحه اأْلَْشَضاء ِإَلى حقِّو مغ الجخِّ فإْف قضل فحخُؼ الجخِّ مغ َخَراِئز ااِلْسع َكَكَحلِ 
 ِإَلى الّرْخؼ قضل أمَّا حخؼ الجخِّ َفبَل ُيحجث ِفي ااِلْسع معشى ُيَشاِفضو ِفضو اْلِفْعل فإفَّ ااِلْسع يْبقى َمْعَشاه َمَع حخؼ

ِحضح كإنَّسا سقط تبعا  الجخِّ ِبَحالو ِبِخبَلؼ أفَّ الّرْخؼ ىَػ التَّْشِػيغ فأمَّا الجخُّ َفَمْضَذ  مغ الّرْخؼ عمى الرَّ
اِعخ ِإَلى َتْشػِ  يغ اْلَسْجُخكر لُدُقػط التَّْشِػيغ ِإْذ َكاَنا َجِسضًعا اَل يجخبَلِف اْلِفْعل َفَسا ُيذبيو َكَحِلظ َكلَحِلظ ِإذا اْضصخ الذَّ

َفى اأَلْصل اْنَتَفى التبع. )المباب في عمل البشاء َكَدَخه ألفَّ ُسُقػط اْلكدخ َكاَف تبعا لُدُقػط التَّْشِػيغ َفِإذا اْنتَ 
 (.521؛ 520، ص1كاإلعخاب، ألبػ البقاء، ج

.ػ في ب)بدببيا مشجخًا(  (1)  
 في ب سقط)اىسا فخاد(.   (2)
يجخؼ في الجسع مجخػ السؤّنث. فأّما  غيخ الُعقبلء؛ جسعػه جسَع السؤنث؛ ألف لغيِخ مغ يعقلما كاف     (3)

"َذُنػب" ك"َأْذِنَبٌة"، ففضو لغتاف: التحكضخ كالتأنضث. فسغ ذّكخ، قاؿ: "َأْذِنَبة"؛ كمغ أنث، قاؿ: "َذناِئُب".ُمَحّكخ مغ 
اْلَضاِء َكالشُّػف غضخ اْلُعَقبَلء اَل يجسع ِإالَّ ِباأْللف َكالتَّاء َنْحػ: سخادؽ كحساـ. كمؤنث مغ غضخ اْلُعَقبَلء يجسع بِ 

شخح الخضي اإلستخاباذؼ ،   ؛288، ص3ج شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ يعر،   َنْحػ: ِسِشضغ كأرضضغ.)
األلغاز الشحػية كىػ الكتاب ق(ػ، 911؛ جبلؿ الجيغ الدضػشي )ت: 271، ص1، جشافية ابغ الحاجب

؛ أبػ البقاء،  27، ص1ـ ، ج 2003 ىػ ؛ 1422، السكتبة األزىخية لمتخاث، السدسى )الصخاز في األلغاز(
 (.1037، ص1، جالكميات

 في ب)مؤنثات(.   (4)
 في ب زيادة)أيزا(.   (5)
، 2، جالمباب في عمل البشاء كاإلعخاب؛ أبػ البقاء،   52، ص3ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،  انطخ:)   (6)

 (330، ص1ج السستع الكبيخ في الترخيف،ابغ عرفػر،   ؛ 177ص
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 .مغ األسساء :أؼ "السعخب": أك قػلو

 .(1)يكػف مػصػفة أيزاً : مػصػلة كيجػز أف قػلو

عخاب تزسشو إياه بحضث يكػف اشتساؿ االسع عمى اإل :إلخ ألف معشى (2)عخاب السحمىاإل: ك قػلو

 .أحج أجدائو

 .: أك حكسًا أؼ في السمحقاتقػلو

 .الخفع الحخكة دكف الحخؼ ((4)) عمع لضتشاكؿ الحخؼ أيزا بشاء عمى أف األصل في ((3)) قػلو:

 .(5)الخفعلع يعخؼ السخفػع : لئبل يمـد إلخ ألف مغ لع يعخؼ قػلوك  

                                                           

قاؿ الدمخذخؼ في السفرل، البغ يعر: "َما" إذا كانت اسًسا عمى أربعة أكجو: مػصػلٌة ، كمػصػفة، كقػلو    (1)
 :مغ الخفضف

 لو َفْخَجٌة كَحل الِعقاؿِ   ُرب ما َتكَخه الشفػُس ِمَغ األِمخ 
" ال تجخل إالَّ  كالذاىج فضو قػلو: "ربسا" حضث دخمت "رب" عمى "ما" ِمسَّا يجؿ عمى أف "ما" قابمة لمتشكضخ، ألف "ربَّ

 عمى نكخة، كجسمة "تكخه الشفػس" صفة لػ "ما".
كجسمة "ربسا تكخه الشفػس ... ": ال محل ليا مغ اإلعخاب ألنيا ابتجائضة أك استئشافضة. كجسمة "تكخه الشفػس "في محل 
رفع نعت لػ "ما". كجسمة "لو فخجة": في محل رفع خبخ السبتجأ "ما"، أك في محل جخ صفة لػ "األمخ" ألنو 
محمى بػ "أؿ" الجشدضة، كنكخٌة في معَشى َشيء مغ غضخ صمٍة، كال صفٍة، كقػلو تعالى: }َفِشِعسَّا ىَي{] البقخة: 

، شخح قصخ الشجى كبل الرجى اـ،ىذ ؛  ابغ403، ص2ج شخح السفرل لمدمخذخي، ابغ يعر،  [.)271
 (.58، ص2ج شخح الترخيح عمى التػضيحالجخجاكّؼ،   ؛ 322، ص1ج

 في ب)السحكى(.   (2)
ػ في ب سقط)قػلو(  (3)  
ػ في ب سقط)عمع(  (4)  

، كاأَلصل الّخْفع َكىَػ الَِّحؼ اَل يتّع اْلَكبَلـ ِإالَّ ِبو كاالبتجاِء َكاْلَخَبخ َكاْلِفْعل الّخْفعكمسة عسل ِفضيا َعامل  اْلَسْخُفػع   (5)
رسالة مشازؿ ، الخماني، 68، ص1، جرسالة الحجكد؛ الخماني، 248، ص1ج السقتزب،َكاْلَفاِعل. )السبخد، 

 (.22، ص1، جشخح أبيات سيبػيو؛ الدضخافي، 68، ص1، جالحخكؼ
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إلخ نطخ إذ ال يدتقضع مغ التأكيبلت ىشا إال الثالث إذ  "كتحكضخه كتػحضجه" :قػلو: كفضو أؼ في قػلو

كتػحضجه باعتباره كأيزًا ال يكػف تحكضخه حتى  ((1)) السحكػر عغ الزسضخ شا عبارةلضذ الخبخ ى

في مغ التأكيبلت  كيسكغ أف يجاب عشو بجعل مغ (2)السخفػعات الفاعليدتقضع أف كل كاحج مغ 

 .فالتقجيخ كتحكضخه كتػحضجه ببعس التأكيبلت "ما"مغ  بجالً (3)زضة ضبعت

ال يقتزي تقجيسو كألنو لػجػد الداّد  "التخكضب" :في باب : كفضو أؼ كفضو نطخ ألف كػنو أشجّ قػلو

  :(4)نحػ مدّجه يدتغشي عشو بخبلؼ السبتجأ كألنو قج جاء ححفو ببل سّج شيء مدجه في

.....َأْسِسْع ِبِيْع َكَأْبِرْخ [: 19/ 38مخيع] كما قاـ " (6) سيبػيوعشج  "فاعل"كىػ  "بيع"(5)ححؼحضث

( َيِتضًسا.... 14َأْك ِإْشَعاـٌ ِفي َيْػـٍ ِذؼ َمْدَغَبٍة )  :كنحػ "ضخب كأكـخ القػـ" :كنحػ "كقعج إال أنا

(15 ).(7)[15-90/14]البمج.  

                                                           

في ب )السحكخ(.   (1)  
، ، كقضل: السبتجأ، كىػ مشدػب سضبػيو، فقضل: الفاعل، كىػ قػؿ الخمضلاختمف العمساء في أصل السخفػعات   (2)

كقضل: كبلىسا أصل، كاختاره الخضّي ،كيخفع االسع إذا كاف فاعبًل أك نائب فاعل أك مبتجأ أك خبخًا أك اسسا 
:"ىػ ما كاف السدشج  تعخيف الفاعللكاف كأخػاتيا أك خبخا ؿ "إف كأخػاتيا، كقاؿ الدمخذخؼ في السفرل:  

، ك"زيٌج ضارٌب غبلمو" ك"حدٌغ كجيو"، كحقو إلضو، مغ فعل أك شبيو، مقجًما عمضو أبجًا، كقػلظ: "ضخب زيٌج"
شخح ابغ يعر،  الخفع، كرافعو ما أسشج إلضو. كيكػف ضاىخًا كضسضخًا محكخًا كمؤنثًا مفخدًا أك مثشى أك جسعًا.)

ىسع الدضػشي،  ؛70، ص1، جشخح الكافية؛ ك يشطخ: الخضي، 200، ص1ج السفرل لمدمخذخي،
خاج،   359، ص1، جالجػامع اليػامع في شخح جسع  (.81، ص1، جالمباب في قػاعج المغة؛ دمحم عمي الدَّ

 في ب )مغ في مغ التأكيبلت ببعزضة(.   (3)
 في ب سقط)نحػ(.   (4)
 في ب سقط)ححؼ(.   (5)
، 2، جمالظ تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ؛ السخادؼ، 189، ص1ج الكتاب،سضبػيو  انطخ:)    (6)

، حاشية الرباف عمى الرباف ؛ ابغ184، ص1، جشخح قصخ الشجى كبل الرجىاـ، ؛ ابغ ىذ585ص
 (63، ص2جشخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ، 

شخح قصخ ؛ ابغ ىذاـ،  585، ص2ج تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ،انطخ: )السخادؼ،    (7)
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ما " :بيا في نحػ ((1)) إلخ نطخ ألف رفعو قج يشدخ كألف رفعو ال يشدخ :قػلوكفضو أؼ كفي : قػلو

 "جاءني مغ أحج

  َشِيضًجا ِ  .(2)"ضخبو عسخا أعجبشي"ك .[4/79]الشداء.َكَكَفى ِباَّللَّ

مع  (4)ساعمضي معشى رفعو ال يشدخ لفطا أك ((3)) أف كفي ىحا الشطخ نطخ ألف السخاد "أؼ" : كفضوقػلو

كالشدخ في األكلضغ في المفع فقط كفي الثالث مع انتفاءاإلسشاد بخبلؼ السبتجأ  سشاد إلضو بقاء اإل

 زيجًا قاك"كاف  (6)"عمست زيجًا قائساً "(5) :كسا فيحضث يشدخ رفعو لفطا كمعشى مع بقاء اإلسشاد إلضو 

 .((7))ئسًا" 

كما عشجه فإنو قج يتعجد حكسو أيزًا كسا  (8)الفخاءعشج غضخ  "أؼ": فإف حكسو كاحج لضذ إاّل قػلو

 .(1)"التشازع": يجيء في باب

                                                           

، أللفية ابغ مالظ حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى ؛ ابغ الرباف،184، ص1ج الشجى كبل الرجى،
 (.63، ص2ج

ػ في ب سقط)إلخ نطخ ألف رفعو قج يشدخ(.  (1)  
، شخح السفرل لمدمخذخي  ؛ ابغ يعر،175، ص1، جالمباب في عمل البشاء كاإلعخابأبػ البقاء،  انطخ:)   (2)

 (.234، ص2، ججامع الجركس العخبيةالغبليضشى،  ؛423، ص4ج
ػ في ب سقط )أف(.  (3)  

 في ب)كميا(.   (4)
في ب سقط )كالشدخ في األكلضغ في المفع فقط كفي الثالث مع انتفاءاإلسشاد بخبلؼ السبتجأ حضث يشدخ رفعو    (5)

 لفطا كمعشى مع بقاء اإلسشاد(. 
؛ ابغ الرباف، حاشضة الرباف عمى شخح األشسػنى أللفضة 181، ص1)ابغ الدخاج، األصػؿ في الشحػ، ج   (6)

 (.300، ص4؛ ابغ يعر،  شخح السفرل لمدمخذخؼ، ج36، ص2ابغ مالظ، ج
ػ  في ب سقط)ككاف زيج قائسًا(.   (7)  

 ـ(.822ق؛207ـ؛ 761ق؛144الفخاء: )  (8)
ـ،  761ق/  144ىػ يحي بغ زياد بغ عبج هللا بغ مشطػر الجيمسي، أبػ زكخيا السعخكؼ بالفخاء. كلج بالكػفة عاـ  
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كقجـ  :قػلوأف  :قاؿ (2)"كتاب الكافضة": كقجـ إلخ يعشي أف بعس شارحي قػلو: كما قضل أف قػلو

 ((1))"ضسضخه  "ألنو ما أسشج إلضو الفعل بل إلى  "قائعٌ  زيجٌ "في  ،"زيج" :عمضو لضذ لبلحتخاز عغ نحػ
                                                           

. لو الكثضخ  822ق/ 207كتػفي عاـ  ـ، إماـ الكػفة بالشحػ كالمغة كاألدب، فقضو متكمع، عارؼ بالصب كالشجـػ
" كيدسى " معاني القخآف  " أمبله في مجالذ  كمغ كتبو " السقرػر كالسسجكد " ك " السعاني .مغ السؤلفات

عامة كاف في جسمة مغ يحزخىا نحػ ثسانضغ قاضضا، ك " السحكخ كالسؤنث " ككتاب " المغات" كغضخىا ... ") 
ق(ػ، الثقات، شبع بإعانة: كزارة السعارؼ 354دمحم بغ حباف التسضسي، أبػ حاتع، الجارمي، الُبدتي )ت: 

، تحت مخاقبة: د. دمحم عبج السعضج خاف مجيخ دائخة السعارؼ العثسانضة، دائخة السعارؼ لمحكػمة العالضة اليشجية
؛ التشػخي،  تاريخ العمساء 256، ص9ـ، ج1973ق /  1393، 1العثسانضة بحضجر آباد الجكغ اليشج، ط

 (.145، ص8؛ األعبلـ، الدركمي، ج187، ص1الشحػيضغ، ج
: التجاذب، كيدسى أيًزا باب اإلعساؿ" بكدخ اليسدة عشج الكػفضضغ، "كحقضقتو: أف يتقجـ فعبلف" لغة :التََّشاُزع   (1)

محكػراف "مترخفاف، أك اسساف يذبيانيسا" في الترخؼ، "أك فعل مترخؼ كاسع يذبيو" في الترخؼ، 
عمى األصح فضيسا، كيتأخخ عشيسا؛ أؼ عغ العاممضغ "معسػؿ غضخ سببي مخفػع" كغضخ مخفػع، كاقع بعج إال، 

"كىػ" أؼ: السعسػؿ الستأخخ عغ العاممضغ "مصمػب لكل مشيسا مغ حضث السعشى" كالصمب إما عمى جية 
أحسج التػافق في الفاعمضة أك السفعػلضة، أك مع التخالف فضيسا، كالعامبلف إما فعبلف أك اسساف أك مختمفاف. )

، 1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات؛ التيانػؼ، 239، ص1، جدستػر العمساء = جامع العمـػنكخؼ، 
شخح الترخيح ؛ الػاقجؼ، 736، ص2، جشخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب؛ الَجػَجخؼ،  511ص

 (.258، ص1، ج، لداف العخب؛ ابغ مطػر 475، ص1، ، جعمى التػضيح
 :شخكحيا كثضخة، نحكخ مشيا –بعس شخكح الكافضة   (2)

قاؿ الدضػشي: لع يؤلف عمضيا، بل كال عمى غالب .، الشحػؼ الجيغ: دمحم بغ الحدغ األستخابادي شخح: الذيخ، رضي
فخغ .كلو فضو: أبحاث كثضخة، كمحاىب يشفخد بيا.فتجاكلو الشاس، كاعتسجكا عمضو.كتب الشحػ مثمو، جسعا كتحقضقا

 .686مغ تألضفو: سشة 
 .(717) ت: سشة .يغ: حدغ بغ دمحم األستخابادؼ، الحدضشيالدضج، ركغ الج: كصشف.كلو شخح: )الكافية( بالفارسية

، تدع كأربعضغ 749ت: سشة .، أحسج بغ عبج القادر بغ مكتـػ القضدي، الحشفيكشخحيا: تاج الجيغ، أبػ دمحم
: أحسج نجع الجيغ :كشخحيا .990ت: في حجكد سشة .كأحسج بغ دمحم الحمبي، السعخكؼ: بابغ السبل .كسبعسائة
: محسػد بغ عبج شسذ الجيغ :كشخحيا. تحفة الصالبسساه: .في مجمجيغ .727ت: سشة  .القسػليبغ دمحم 

 .749ت: سشة  .الخحسغ األصفياني
  .849ت: سشة  .شياب الجيغ: أحسج بغ عسخ اليشجي :كشخحيا

غ دمحم كالذيخ: عيدى ب .، إحجػ كثسانسائة801ت: سشة .، اإلسكشجرؼ، السالكيكشخحيا: أحسج بغ دمحم الدبيخي 
 .906ت: سشة  .الرفػي 
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مدشج إلضو بشاء عمى استتار  "قاـ": أسشج إلضو الفعل لكغ قج يتػىع أف قػلوفػقع االحتخاز عشو ب

ىحا البعس إنسا  :أيزًا فسا قاؿ "زيج"مدشج إلى  "قاـ"الزسضخ فيػ لجفع ىحا الػىع كقج عخفت أف 

 . "زيج"تدمضع االسشاد إلى  ىػ عمى تقجيخ

أؼ اسشادًا كاقعًا أك حاؿ عغ  مححكؼ (2)مرجر مى جية صفةع: قػلو: أؼ كاقعًا إلخ يعشي أف قػلو

 .الفعل

أف ال يكػف الفعل مبشضًا لمسفعػؿ أؼ كأف ال يكػف شبيو عمى قضامو بو  شخيق(3) ك :قػلوك  

 .((4))صضغة

حقضقة بل مجازًا  "بديج"لضذ قائسًا  "مات زيج"مثبًل في  "مات"إلخ ألف  "مات" :بل يخخج نحػ: لئقػلو

 مجاز مغ حقضقة عمى أف السخاد بقضاموكال بّج لكل  يمـد مشو كجػد مجاز بجكف حقضقة لوكفضو أنو 
                                                           

سساه: مخضي الخضى. ثع إف السػلى، نػر الجيغ: عبج الخحسغ بغ .: لسػالنا: مضخ حدضغ السبضجؼكشخح الكافية
مغ الفػائج،  شخحا، لخز في ما في: )شخكح الكافية(صشف: .898ت: سشة  .أحسج، نػر الجيغ الجامي

، ك شخحيا .عمى أحدغ الػجػه، كأكسميا مع زيادات مغ عشجه سساه: الفػائج الزضائضة، كىػ: الستجاكؿ الضـػ
 .996كتػفي: سشة  .بالتخكي .الجامي

 .، السؤيج، عساد الجيغ: إسساعضل بغ األفزل عمي األيػبي، السعخكؼ: براحب حساهثع شخحيا الفاضل، السمظ
  .732ت: سشة 

  .الداكشاني بغ عمي بغ محسػد األراني، شخح: محسػد بغ دمحم :كمغ شخكح الكافية
، تاج الجيغ، أبي دمحم: عمي بغ عبج هللا بغ أبي الحدغ األردبضمي، ثع التبخيدؼ، نديل شخح اإلماـ :كمغ شخكحيا
 .746ت: في رمزاف، سشة  .القاىخة

ت: بالسػصل، سشة  .، الحجيثي: الحدغ بغ دمحم العمػؼ شخح اإلماـ، ركغ الجيغ: (كمغ شخكح )الكافية
 (.1370، ص2كذف الطشػف، ج)حاجي خمضفة، .715

ػ في ب)خبخه(.  (1)  
 في ب سقط)مرجر(.    (2)
 في ب سقط)ك(.   (3)

ػ في ب سقط)مفعػؿ(.  (4)  
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 "أنبت الخبيع البقل" :أف يكػف حقو أف يدشج إلضو كالحق أنو إنسا لع يقل كحلظ لئبل يخخج نحػ (1)بو

  .(3)كغضخ ذلظ مغ اإلسشاد السجازؼ  ((2))"كعمى األمخ كالشيي 

 .(5)ك األكلى يميبضغ  (4): لسخاعات االشتقاؽقػلو

 (2)"البلـ لمتعميل"عمى كػنو نتضجة لسا قبمو ك (1)"الفاء لمجاللة"قضل في الجػاب أف  "أؼ": قضل قػلو

 ."الفعل"أف يمي  "الفاعل"لة معمل بكػف األصل في لة عمى أف جػاز ىحه السدأأؼ لمجال

                                                           

 في ب سقط )بو(.   (1)
ػ في ب)أنبت الخبضع البقل، كبشى األمضخ، كجخػ الشيخ(  (2)  

ْسَشاد مغ ِجي   (3) ْسَشاد َسَػاء َكاَف َحِقضَقة َأك مػضعا يخجع ِإَلْضو َذِلظ اإْلِ ة اْلسَجاز اْلعقِمّي ىَػ شمب َما يؤكؿ ِإَلْضو اإْلِ
اْلعقِمّي شمب َحِقضَقتو بل قج يكػف َكَسا ِفي "أنبت الّخبضع البقل" َفِإف  ِإْسَشاد ِفي اْلسَجازاْلعقل ِإْذ اَل يكػف َتَأكؿ كل 

َكقج اَل يكػف، ك بشي  "أنبت هللا البقل ِفي الّخبيع"أكؿ ِفضو شمب َحِقضَقتو َكىَػ ِإْسَشاد اإلنبات ِإَلى َما ىَػ َلو َأؼ الت
" كالشيخ ال يجخؼ، َجَخى الشيخُ األمضخ السجاز؛ كلضذ ىػ الباني بشفدو، كإنسا يأمخ الَعَسَمة مغ أبشاء جشدو، ك"

عمل ؛ ابغ الػراؽ، 182، ص1، جدستػر العمساء = جامع العمـػنكخؼ،  كإنسا يجخؼ الساء فضو. انطخ: أحسج
؛ شسذ 195، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغاألنبارؼ،    ؛360، ص1ج الشحػ،

، شخكة شخحاف عمى مخاح األركاح في عمع الرخؼىػ(، 855الجيغ أحسج السعخكؼ بجيكشقػز أك دنقػز )ت: 
؛ الػقاد، 13، ص1ـ، ج1959ىػ ؛  1379، 3مكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحمبي كأكالده بسرخ، ط

 (.  3، ص1، جشخح الترخيح عمى التػضيح
ْيء، َكِمْشيا اأْلَْخح ِفي اْلَكبَل  :االشتقاؽ  (4)  ْيء مغ الذَّ ـ َكاْلُخُرػَمة ِفي المَُّغة: ُيصمق عمى مَعاف ِمْشيا: َأخح الذَّ

َكِفي َيِسضشا َكشَسااًل َمَع تخؾ اْلَقْرج، كاشتقاؽ اْلَحْخؼ مغ اْلَحْخؼ َأخحه ِمْشو، َكَكَحِلَظ َأخح اْلَكِمَسة مغ اْلَكِمَسة، 
ضَغة. )عبج القاىخ بغ دمحمااِلْصِصبَلح  ، : َأخح كمسة مغ ُأْخَخػ َمَع تشاسب َبضشيَسا ِفي اْلَسْعشى َكاْخِتبَلؼ ِفي الرِّ

، تحقق كتقجيع ، د. عمي تػفضق الَحَسج، كمضة اآلداب ؛ السفتاح في الرخؼق(ػ 471الجخجاني الجار )ت: 
؛  دمحم بغ 62، ص1ـ، ج1987ىػ ؛  1407بضخكت،  –عساف، مؤسدة الخسالة  –جامعة الضخمػؾ ؛ إربج 

مالظ في المغة مدألة مغ مغ ذخائخ ابغ ىػ( 672عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجضاني، جساؿ الجيغ )ت: 
، تحقق: دمحم السيجؼ عبج الحي عسار، الجامعة اإلسبلمضة بالسجيشة السشػرة، كبلـ اإلماـ ابغ مالظ في االشتقاؽ

، 1ـ، ج1999 1998ىػ( / )1419؛  1418ط، الدشة التاسعة كالعذخكف. العجد الدابع بعج السائة. )
 (.27، ص1ج التعخيفات،؛ الجخجاني، 115ص

 في ب )ىمي كاألكلى(.   (5)
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[ اقتزاء الفعل السفعػؿ ال 186]ب/ ذكخ في كجو الشطخ السحكػر ألف شجة(3) سا: كفضو أؼ كفض قػلو

ذكخ  ((4))عمى يدتمـد ضخكرة ذكخه كعجـ االستغشاء عشو لعجـ تػقف صحة التخكضب عمى ذكخه تػقفيا

 .الفاعل

  .(7)القخيشة السعشػية ((6))في مثاؿ "مػسى (5)أكل الكسثخى ": كقػلو

                                                           

 َكىي اَلِزَمةتُزعُّ الذيَء ِإَلى الذيِء َفيَي ُتػاِفق الػاَك ِفي َضعِّ الذيِء ِإَلى الذيِء كُتفارقيا ِفي ااِلْجِتَساع اْلَفاء    (1)
َسا َأف ااِلْجِتَساع ِفي عمى االْتباع كُمدـك اْلَػاك لمجاللة عمى ااِلْجِتَساع ...كااِلتَِّباع أععُّ ِفضيا مغ اْلَعصف كَ  لمجاللة

ع اْلَػاك أععُّ مغ اْلَعصف كالفخُؽ بضَغ الَعْصف ِفي َباب اْلَفاء َكَبضغ ااِلتَِّباع َكِإف َكاَف كلُّ يعػد ِإَلى معشى ااِلتَِّبا
َكَحِلظ العصُف َكِإنََّسا يجلُّظ  ...قػلظ: اْئِتشي فُأْكِخَمظ كُزْرني فَأعِخَؼ َلظ َذِلظ َفِإنََّسا َكجب الثَّاِني ِبُػُقػع األكؿ َكَلْضَذ 

عمى َأف اْلَفاء َمْػُضػَعة لمجاللة عمى ااِلتَِّباع استعساُليع إّياىا ِفي َجَػاب الذخِط ِإذا لع يحُدغ ارتباشو ِبالّذخِط 
ا َتَخِيغَّ ِمَغ  َكَذِلَظ ِإذا َكاَف اْلَكبَلـ جسَمة مغ ُمْبَتجأ َكخبخ َأك فعٍل كفاعل َكَكاَنت غضَخ َخَبِخيَّة َكَقْػِلو َتَعاَلى: )فإمَّ

 (. 227، ص4ج السخرز،ابغ سضجه،  البَذِخ أحجا َفقػِلي إنِّي َنَحْرُت لمخَّْحسغ(.)
ـ   (2) اَل ُبج َليا مغ ُمَعمل، َكِإذا لع يكغ  ِإنَّيا لمتَّْعِميلمغ َحْضُث ِإنَّيا حخؼ جخ اَل ُبج َليا مغ ُمَتَعمق، َكمغ َحْضُث  البلَّ

ا َكاَف مححكفًا مجلػاًل َعَمْضو بدػؽ اْلَكبَلـ َأك قخيَشة اْلسَقاـ، َمْقُخكنا ِبحخؼ اْلَعصف َأك غضخ مقخكف،  يترل َمْحُكػر 
بالفعل السزارع فضشربو بأف مزسخة )مقجرة( بعجه كىػ يبضغ أف ما بعجه سبب أك عمة لحجكث ما قبمو نحػ: 

[إف سبب 9/ 57]الحجيج, ياٍت َبضِّشاٍت ِلُضْخِخَجُكْع ِمَغ الطُُّمساِت ِإَلى الشُّػرِ ىَػ الَِّحؼ ُيَشدُِّؿ َعمى َعْبِجه آ قاؿ تعالى:
المباب في عمل البشاء إنداؿ اآليات البضشات عمى عبجه ىػ إخخاجكع مغ الطمسات إلى الشػر.)أبػ البقاء ، 

، مجج أدكات اإلعخابضاىخ شػكت البضاتي،   ؛1039، ص1ج الكميات،؛ أبػ البقاء، 39، ص2، جكاإلعخاب
 (.178، ص1ـ، ج 2005ىػ ؛  1425، 1لبشاف، ط –السؤسدة الجامعضة لمجراسات كالشذخ كالتػزيع، بضخكت 

 في ب )في ما(.   (3)
ػ في ب سقط )عمى(.  (4)  

ْثَخى    (5) البمجاف جسع: مفخد ُكسَّثخاة: شجخ ُمْثِسٌخ مغ الَفرضمة الػرديَّة، أصشافو كثضخة، كيدّسى في بعس ُكسَّ
الرحاح الفارابي،  اإلّجاص، كُتصمق الكمسة أيزا عمى ثسخ ذلظ الّذجخ "يكثخ شجخ الُكسَّثخػ في ببلد الذاـ.)

 (.1957، ص3ج السعاصخة، معجع المغة العخبية؛ د. أحسج السختار، 809، ص2، جتاج المغة
ػ في ب سقط)في(.  (6)  

 -أكذلظ بأف يكػف مع اإلسشاد أمخ معشػؼ يرخفو عغ ضاىخه كىي أحج أمػر ثبلثة :  :القخيشة السعشػية   (7)
استحالة قضاـ السدشج بالسدشج إلضو عقبًل مثل: شخيق سائخ كنيخ جار، فالدضخ كالجخؼ مغ الحخكات التي ال 

ضاـ السدشج استحالة ق -بتكػف في مثل الصخيق كالشيخ، فبل بج مغ حسل الكبلـ عمى التجػز في اإلسشاد. 
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رافعا أؼ كلع يجد الػجياف جعل لدكـ كل مشيسا مخكده  (1)االلتباس: كقج اعتبخ ىشا لدكـ قػلو

 .(2)لبللتباس

 .(4)السفعػؿ عمى الفعل كتأخضخه عشو الػجياف أؼ تقجـ (3) كأجضد:قػلو

ألف تقجيع  (5): قضل أؼ قضل في الجػاب إنسا اعتبخ االلتباس في تقجيع السفعػؿ عمى الفاعل قػلو

ىغ إلضو بل إلى ما ىػ األصل فضمتبذ بخبلؼ تقجيع األصل فبل يدبق الحفعػؿ عمى خبلؼ الس

 بضغ الفاعل كالسفعػؿ لعجـ جػاز تقجيع الفاعل عمى الفعل وحضث ال إلتباس فض السفعػؿ عمى الفعل
                                                           

تسشع صجكر الفعل كىػ  بالسدشج إلضو عادًة كقػلظ: بَشى عسخك بغ العاص مجيشَة الفدصاط، فإف العادة ىي التي
البشاء مغ األمضخ كإف كاف ذلظ مسكًشا مغ جية العقل، إذ العقل يجػز أف يبشي األمضخ بشفدو؛ فاالستحالة ىشا 

حج، كذلظ كسا في حجيث الشبي ؛ ملسو هيلع هللا ىلص: ))كإف مسا يشبت صجكر الكبلـ مغ السػ  -جمغ جية العادة كالعخؼ. 
 -الخبضع ما يقتل حَبًصا أك يمع(( حبًصا يعشي: انتفاًخا، يمع يعشي: يقارب، فيحا الكبلـ صادر مغ سضج السػحجيغ 

الحؼ يتبادر إلى الحىغ ألكؿ كصجكره مشو قخيشة عمى أنو ال يخيج بإسشاد اإلنبات إلى الخبضع ضاىخه، ك  -ملسو هيلع هللا ىلص
 -سبحانو كتعالى-كىمة، كإنسا ىػ إسشاد مجازؼ مغ إسشاد الفعل إلى زمانو، كالفاعل الحقضقي لئلنبات ىػ هللا 

التبييغ عغ محاىب الشحػييغ البرخييغ ؛ أبػ البقاء، 243، ص4ج شخح السفرل لمدمخذخي،)ابغ يعر، 
، ص؛ مشاىج جامعة السجيشة 1، جيح عمى التػضيحشخح الترخ الػقاد،   ؛384، ص1، ج كالكػفييغ
 (.128، ص1، جامعة السجيشة العالسضة، جLARB4103 :كػد السادة السعاني، – 2الببلغة العالسضة، 

التبذ عمضو األمخ: أؼ أشكل، كااللتباس: االختبلط، إختبلط االمخ عمى الذخز حتى ال ييتجؼ  االلتباس:   (1)
 -أقجـ معجع في السعاني-كتاب األلفاظ ق(ػ، 244إلى الرػاب فضو. )ابغ الدكضت، يعقػب بغ إسحاؽ )ت: 

لعمـػ كدكاء شسذ االحسضخػ،  ؛65، ص1ـ ج1998، 1تحقق: د. فخخ الجيغ قباكة، مكتبة لبشاف ناشخكف، ط
، ، معجع لغة الفقياء؛ دمحم ركاس قمعجي ؛ حامج صادؽ قشضبي5996، ص9، جكبلـ العخب مغ الكمـػ

 (.86ص
 في ب )دفعًا االلتباس(.   (2)
 في ب)فأجضد(.   (3)
شخح قصخ الشجى كبل ؛ ابغ ىذاـ، 581، ص1ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،انطخ: )الدضػشي،    (4)

 (. 186، ص1جالرجى، 
بذخح ألفية  تػضيح السقاصج كالسدالظالسخادؼ،   ؛228، ص2ج األصػؿ في الشحػ،انطخ: )ابغ الدخاج،    (5)

 (.186، ص1ج شخح قصخ الشجى كبل الرجى،ابغ ىذاـ،   ؛ 595، ص2ج ابغ مالظ،



286 
 

األصل كىي كػف الرفة ((3))في مخالفة   استػيافإف الػجيضغ فضو لسا  "(2)ع زيجئأقا"كبخبلؼ  ((1))

 .الحىغ إلى أحجىسا فبل يمـد فضو االلتباس كتقجيع الخبخ في الثاني ال يدبق أحجىسامبتجأ في 

 .فإنو جاز أؼ عشج األقمضغ ((4))قػلو: 

ما "كلضذ بسدتثشى كيخاد  (6)عشير زيج مقجمًا مإلخ ذلظ بأف يقجّ  "عسخك"سػاء قرج استثشاء  ((5))قػلو:

أف أكثخ الشحاة  "إال"ال يشعكذ السعشى كال يمـد استثشاء شضئضغ بأداة  حضشئحك  "ضخب زيج إال عسخاً 

إاّل أف يكػف معسػلو الػاقع بعج  ((9)) بيا السدتثشى ((8))هفضسا بعج(7) "إالّ "قبل  "ما"مشعػا أف يعسل 

ما " :كتابعًا لمسدتثشى نحػأ (1)" أحجٌ  ما جاءني إاّل زيجاً " :مشو نحػ((10)) ىػ السدتثشى السدتثشى

                                                           

فعل(ػ في ب سقط) حضث ال إلتباس فضو بضغ الفاعل كالسفعػؿ لعجـ جػاز تقجيع الفاعل عمى ال  (1)  
 في ب)أقاـ زيج(.   (2)

ػ في ب سقط)لسا سبق استػيا  في السخالفة(.  (3)  
ػ في ب سقط)قػلو(  (4)  
ػ في ب سقط )قػلو(  (5)  

 في ب )يعشي(.   (6)
مغ مدائل كجػب تقجيع الفاعل عمى السفعػؿ "أف يحرخ السفعػؿ بػ"إنسا"، نحػ: إنسا ضخب زيج عسخا"،    (7)

فضجب تقجيع الفاعل عمى السفعػؿ اتفاًقا؛ ألنو لػ أخخ انقمب السعشى؛ كذلظ ألف معشى قػلشا: إنسا ضخب زيج 
خخ، فإذا أخخ كقضل إنسا عسًخا انحرار ضخب زيج في عسخك، مع جػاز أف يكػف عسخك مزخكًبا لذخز آ

ضخب عسًخا زيج جاز أف يكػف زيج ضارًبا لذخز آخخ، كلع يجد أف يكػف عسخك مزخكًبا لذخز آخخ، 
"ككحا الحرخ بػ"إال" عشج" أبي مػسى "الجدكلي كجساعة" مغ الستأخخيغ فإنيع أكجبػا تأخضخ السفعػؿ السحرػر 

ابغ  ػف كالكدائي كالفخاء كابغ األنبارؼ" مغ الكػفضضغ ")بػ"إال" نحػ: ما ضخب زيج إال عسًخا، "كأجاز البرخي
 تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ،السخادؼ،   ؛152، ص2ج شخح تدييل الفػائج،مالظ، 

حاشية الرباف عمى  ؛ الرباف، 413، ص1ج شخح الترخيح عمى التػضيح،؛ الػقاد،  595، ص2ج
 (.81ص ،2ج شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،

ػ في ب )بعج(.   (8)  
ػ في ب سقط )بيا(.  (9)  

.ػ في ب سقط)ىػ السدتثشى(  (10)  
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رأيتظ إذ لع يبق إاّل " :لغضخ العامل في السدتثشى نحػ قػلظ (2)أك معسػال "الطخيف جاءني إاّل زيج

ا إاّل بعج السدتثشى بيا غضخ الثبلثة السحكػرة إمّ ((4)) خخ مسا قبلكقع معسػؿ آفإف  (3)"السػت ضاحكا

 .مغ جشذ األكؿ ((5))لو عامبًل كا أضسخ  :كال يكػف إال في الذعخ عشجىع "مشرػب"أك  "مخفػع"

كانت عمى  "إال عسخاً  زيجٌ  (7)ما ضخب"قرج استثشاء أمخيغ إلخ بأف يكػف السخاد أك  ((6))قػلو: 

 ((8)) مزخكبّضتوصارت  أف كبالتقجيخ السحكػر إالّ  "العسػـ"كال  "الخرػص"االحتساؿ لع يجخمو 

                                                           

؛ ابغ الجشي، 302، ص1ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،   ؛ 397، ص3ج السقتزب،انطخ: )السبخد،    (1)
 (.52، ص2ج شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ يعر،   ؛226، ص2ج الخرائز،

 في ب )معسػؿ(.   (2)
فالسعشى ال  .السخاد: ما ضخب زيج اال عسخا ما ضخب إال عسخا زيج: أف زيجا مقجـ معشى كلضذ بسدتثشى كأف   (3)

يشعكذ كال يمـد استثشاء شضئضغ باداة كاحجة. إال أف أكثخ الشحاة مشعػا أف يعسل ما قبل " إال " فضسا بعج 
السدتثشى بيا إال أف يكػف معسػلو الػاقع بعج السدتثشى ىػ السدتثشى مشو، نحػ: ما جاءني إال زيجا أحج، أك 

"رايتظ إذ لع ك معسػال لغضخ العامل في السدتثشى نحػ: قػلظ: تابعا لمسدتثشى نحػ: ما جاءني إال زيج الطخيف أ
"، كذلظ أف ما بعج " إال " مغ حضث السعشى مغ جسمة مدتأنفة غضخ الجسمة االكلى، الف يبق إال السػت ضاحكا

قػلظ: "ما جاءني إال زيج" بسعشى: "ما جاءني غضخ زيج" كجاءني زيج، فاخترخ الكبلـ، كجعمت الجسمتاف 
االكلى أال يتػغل السعسػؿ في الحضد االجشبي عغ عاممو، أما السدتثشى فانو عمى شخؼ ذلظ الحضد كاحجة، ف

غضخ متػغل فضو، كانسا جاز كقػع السدتثشى مشو كتابع السدتثشى بعج السدتثشى الف السدتثشى لو تعمق بيسا مغ 
لحضد االجشبي مغ عاممو، إذ " فمضذ في ا " ضاحكاكجو، فكأنو ككل كاحج مشيسا كالذئ الػاحج، كأما نحػ 

فإذا ثبت ىحا، فاف كقع معسػؿ آخخ لسا  .معسػؿ رايتظ كضاحكا معسػلو االخخ يبق إال السػتقػلظ: إذ لع 
 (194، ص1، جالكافية ابغ حاجبالخضي،   قبل " اال " بعج السدتثشى غضخ الثبلثة السحكػرة.)

ػ في ب )دفع معسػؿ أخخ لسا قبل(.  (4)  
ػ في ب)أضسخ قالو عامبًل(في ب زيادة)آخخ(.  (5)  
ػ في ب سقط )قػلو(  (6)  

في ب زيادة )أحجًا أحجًا إاّل عسخًا زيج كعمى فضشعكذ السعشى فضكػف الحرخ فضيسا كالسخاد الحرخ في أحجىسا    (7)
 ألف "مزخكبضة عسخك" في أصل السدئمة أعشي "ما ضخب (.

ػ في ب )إاّل صارت حزخكبضة(.  (8)  
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بعجىا كجب أف يكػف (1) لمعامل فضساا خاصداة االستثشاء معسػال يج ألنظ إذا ذكخت قبل أمخترة بد 

مغ الفاعمضة كالسفعػلضة أك الحالضة أك غضخ ذلظ محرػاًل في الستأخخ كما لحلظ  (2)قجـما لحلظ الس

قضل  حكختخاصا بأف ال معسػال  ((3))حكخا إذا لع تالستأخخ مغ تمظ السعاني باقضًا عمى االحتساؿ أمّ 

 ما"ك ،"إاّل زيجُضِخَب ما " ك ،"إال زيج بَ خَ ما َض " :عاما نحػ معسػال (4)حكخأصبل أك ت معسػالً  إال

لضذ  (7) عمى االحتساؿ السحكػر ال يكػف ما بعج إالّ  (6)"أحجًا إاّل عسخًا (5)أحجًا أحجًا" ك"أحجًا  ضخب

ىشا غضخ ذلظ السفعػؿ العاـ شيء يتعمق بو الفاعل السدتثشى ككحا لضذ غضخ ذلظ الفاعل العاـ شيء 

 .يتعمق بو السفعػؿ السدتثشى كسا كاف حضغ ذكختيسا خاصضغ

 .(9)كقضل ال يجػز الثاني كىػ قػؿ األكثخيغ ((8))قػلو:

 .أف يدتثشى بيا شضئاف ببل عصف : لزعف الحخؼ أؼ عغقػلو

بضشيسا  حضث ال يجػز الفرل بضشيسا باألجشبي ألف االتراؿ  ((10)) كالرمة: بخبلؼ السػصػؿ قػلو

 .أكثخ مشو بضغ الرفة كالسػصػؼ

                                                           

 في ب)خالرا لمعامل فضيا(.   (1)
 في ب )الستقجـ(.   (2)

ػ في ب )لع يحكخ(.  (3)  
 في ب)ال يحكخ معسػاًل أصبل أك يحكخ(.   (4)
 في ب)أك أحجا(.   (5)
 في ب زيادة)زيج أك إاّل زيج عسخًا(.   (6)
 في ب زيادة)إذ(.   (7)

ػ في ب سقط)قػلو(  (8)  
بذخح  تػضيح السقاصج كالسدالظ؛ السخادؼ، 534، ص2انطخ: )ابغ الحاجب، أمالي ابغ الحاجب ، ج  (9) 

 (.101، ص2، جمالظ شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ ابغ عقضل، ؛595، ص2ج ألفية ابغ مالظ،
ػ في ب )أؼ كالرفة(  (10)  
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  .بجؿ مغ القػؿ فضو تأمل :(1)قػلو

السخاشب فضو كال تخدد فضو  ((3)) عشج تخددإنسا يكػف  ((2)) الحكع أؼ كتقػػ الحكعؼ يفضج تقػ : قػلو

 فبل يكػف مصابقًا لو قػلو: بقخيشة السقجرة إلخ يعشي أف القخيشة ىشا ىػ الدؤاؿ فضفضج ما نفاه الدؤاؿ
بمفع الفعل السبشي لمسفعػؿ ألنو يػجب جيل الدامع بالفاعل فضدأؿ عشو السقجر السجلػؿ عمضو ((4))

 :فكأنو لسا قاؿ

  (5)ِلُضْبَظ َيِديُج   

 .(6)عارِ َض  ضلَ قِ ضو فَ كِ بْ يُ  غْ سائل مَ سأؿ 

السعممة بالعجد دكف  : كفضو أؼ كفي كػنو لمعمة عمى التقجيخ السحكػر نطخ ألف الخرػمة ىيقػلو

لخرػمة  (1)ذؿفكع مغ عديد "و ال بعج في أف يكػف خرػمة الغضخ سببا كعمة لحاتو نّ العكذ كفضو أ

  .غضخه إياه

                                                           

في ب سقط)قػلو(.   (1)  
ػ في ب)القضج يقػؼ الحكع (  (2)  
ػ في ب)عشج تعجد(  (3)  
ػ في ب سقط)فبل يكػف مصابقًا لو قػلو: بقخيشة السقجرة إلخ يعشي أف القخيشة ىشا ىػ الدؤاؿ (.  (4)  

 في ب)زيج(.  (5)
ا ُتِصضُح الَصػائحُ   ِلُضْبَظ َيِديُج ضارٌع ِلُخُرػمةٍ    (6)  كمختِبٌط ِمسَّ

قػلو: "لضبظ يديج ضارع ... " حضث ححؼ عامل الفاعل لقخيشة، كالتقجيخ: يبكضو ضارع.  الذاىجمغ الصػيل: 
ك"ضارع" فاعل فعل مححكؼ دؿ عمضو دخػؿ االستفياـ السقجر، كأنو قضل: مغ يبكضو؟ فقضل: ضارع، أؼ يبكضو 

 ضارع، ثع ححؼ الفعل، ك"يديج" نائب فاعل "يبظ" السجدـك ببلـ األمخ.
ابغ يعر،  ؛303، ص1؛ الحارث بغ نيضظ، خدانة األدب، ج288، ص1ج الكتاب،، ضبػيوالبضت )س التخخيج: 

، 1، جشخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظاأُلْشُسػني،   ؛214، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،
 (.؛394ص
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  (2)أك "صجاقة". ،قػلو: "مغ غضخ كسضمة" مغ "قخابة"

تاج إلى التفدضخ السححكؼ بل يكػف تفدضخ السحكػر كالسحكػر ال يح (3)تفدضخ: فبل يكػف ىحا قػلو

 .إلى التفدضخ إنسا كاف ألجل التقجيخ (4)ألف اإلبياـ السحػج

ة مدّج الجسمة كاف الححؼ كاجبًا فإف قضل الدؤاؿ فمػ كانت سادّ  [186]أ/مدّج الجسمة سادة : القػلو

 عْ عَ دالة عمى خبخ السححكؼ كنَ  ((5)) يسكغ بأف يجاب بأف الدؤاؿ قخيشة فضدتغشى بو عغ نععْ  قخيشة

الفعل كالفاعل  (7)حؼبح "نعع"إنسا حكع بعج ندبتو مغ اإليجاب كالدمب ك  ((6))دالة عمى كضفضة قخيشة

                                                           

 ػ في ب )دّؿ(.   (1)
قاؿ إسساعضل بغ عضاش، عغ سعضج بغ عبجهللا: إف الحّجاج بغ يػسف سأؿ خالج بغ يديج عغ الجنضا، قاؿ : مضخاث.  

قاؿ: فاألياـ؟ قاؿ: دكؿ. قاؿ فالجىخ؟ قاؿ: أشباٌؽ كالسػت بكل سبضل، فمضححر العديُد الّحَؿ، كالغشيُّ الفقخ، فكع 
ق( تيحيب الكساؿ في أسساء 742، أبػ الحجاج،)ت: مغ عديٍد قج ذؿ....) يػسف بغ عبج الخحسغ بغ يػسف
 1980 - 1400، 1بضخكت، ط –الخجاؿ تحقضق: د. بذار عػاد معخكؼ مؤسدة الخسالة 

لضبظ يديج رجبلف ذلضل كمتػقع معخكؼ ألجل إذىاب السشايا بضديج، كيخكػ: لضبظ: ببشاء الفعل لمفاعل، ك"يديج"    (2)
مبلذ مفعػلو، ك"ضارع" فاعمو، كفي كل مغ الخكايتضغ كجو حدغ. أما األكلى فسغ جية جعل "يديج" الحؼ ىػ 

ع: الحلضل الفقضخ. كالسختبط: الحؼ يأتي في صػرة العسجة كأما الثانضة فسغ جية عجـ الححؼ. الزار  الزعفاء
 شخح الكافية الذافية،ابغ مالظ،  ؛473، ص3ج الشحػ، األصػؿ فيابغ الدخاج، لمسعخكؼ مغ غضخ كسضمة.)

 (.401، ص1، جشخح الترخيح عمى التػضيحالػقاد،  ؛593، ص2ج
 في ب)التفدضخ(.   (3)
 في ب)السجسػع(.   (4)

ػ في ب سقط)فضدتغشى بو عغ نعع يسكغ بأف يجاب بأف الدؤاؿ قخيشة(  (5)  
ػ في ب سقط)دالة عمى كضفضة(  (6)  

 في ب )لححؼ الفعل(   (7)
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 أفاد السعشى الكبلـ ((1))يشاىفخادػ إاّل بانزسامو إلى غضخه كىػ حخؼ ال يفضج معشاه اإل "نعع"معا ألف 

 ."نعع"لفطة  (4)توعمضو بقخيشة الكبلـ الحؼ صجق ((3))فبل بج مغ تقجيخ الكبلـ ((2)) السدتقل

 ،"مخاشباً "أك  ،"غائباً "إلخ ىحا ضاىخ في السزسخ السترل سػاء كاف  اً ألنيسا إذا تشازعا مزسخ (5)

 ألف الزسضخ السترل الػاقع بعجىسا يكػف متربلً  "مشرػباً "أك  ،"مخفػعاً "كسػاء كاف  "متكمساً "أك 

 ا السزسخ السشفرل الػاقع بعجىسا فالسخفػعكأمّ  حضشئحبالفعل الثاني فبل يجػز أف يكػف معسػاًل لؤلكؿ 

ؿ كإعساؿ الفاعل مغ األكّ  (9)بححؼكيقصع  (8):عمى محىب الكدائي ((7))"فضو التشازع"يجػز  ((6))مشو 

فبل يسكغ  :محىب غضخىسا ((10))عمى ايعسبلف جسضعًا كأمّ  :كعمى محىب الفخاءالثاني كسا ىػ محىبو 
                                                           

ػ في ب )كىػىشا(  (1)  
  (2)ػ في ب) الكبلمي السدتقبل(

ػ في ب زيادة)السجلػؿ(  (3)  
 في ب)صجفتو(.   (4)
 في ب زيادة )قػلو(.   (5)

في ب سقط )مشو(  (6)  
ػ في ب سقط )فضو(  (7)  

 ـ( 805 - 000ق /  000-189)   (8)
: اإلماـ الحجة، شضخ قخاء الكػفة، كإماـ السدمسضغ في القخاءات كالعخبضة، فخيج عرخه في لغة عمّي بغ حسدة الكدائيّ 

مػلى بشي أسج، إلضو انتيت رئاسة القخاءة بالكػفة بعج كفاة شضخو العخب، كأعمع أقخانو بالغخيب. ىػ أبػ الحدغ 
ىػ(، 379األنجلدي، أبػ بكخ )ت:  دمحم بغ الحدغ بغ عبضج هللا بغ مححج الدبضجؼ اإلشبضمي، «...)حسدة»

جساؿ الجيغ  ؛127، ص1، دار السعارؼ، ج2تحقق: دمحم أبػ الفزل إبخاىضع، ط شبقات الشحػييغ كالمغػييغ،
، تحقق: دمحم أبػ الفزل إبخاىضع، دار  إنباه الخكاة عمى أنباه الشحاة،ق(ػ 646يػسف القفصي )ت: عمي بغ 

 ؛257، ص2ـ، ج1982ىػ ؛  1406، 1بضخكت، ط –الفكخ العخبي ؛ القاىخة، كمؤسدة الكتب الثقافضة 
القخآف  (،   معجع حفاظىػ1422دمحم سالع محضدغ )ت:  ؛1737، ص4، جمعجع األدباءياقػت الحسػؼ،  

، 4ج األعبلـ ،الدركمي،   ؛442، ص1ـ، ج1992ىػ ؛  1412، 1بضخكت، ط –، دار الجضل عبخ التاريخ
 (.283ص

 في ب )بخبلؼ(.   (9)
ػ في ب سقط)عمى(  (10)  
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 بإضسار اقصع التشازع فضو إذ ال يترػر بإضسار الفاعل مع إال كال بجكنو لفداد السعشى كأمّ 
 :الكل عشج :باب التشازعفضجػز أف يكػف مغ  " إياؾما ضخبت كأكخمت إالّ " :السشرػب نحػ((1))

اإلضسار إذ السفعػؿ يجػز ححفو عشج الكل ككحا السجخكر السشرػب السحل  كيقصع بالححؼ دكف 

في السزسخ السشرػب السشفرل كالسجخكر  "التشازع"ىحا يجػز  ((2)) فعمى "قست كقعجت بظ" :نحػ

  .ففي إشبلؽ الذارح نطخٌ 

زيج " :مشرػبًا نحػ كالستػسط إلخ ففي إشبلقو نطخ إذ قج يتشازعاف الستقجـ إذا كافقجـ إذ الس :قػلو

 .ؿإاّل أف اختضار الفخقضغ فضو إعساؿ األكّ  "كإياؾ ضخبت كأكخمت كبظ قست كقعجت" :متكق "ضخبت

ا إذا تشازعا الفاعمضة كالسفعػلضة متفقضغ بأف يقتزي كل مشيسا كانا إلخ فضو احتخاز عسّ إذا ((3)): قػلو

كإنسا احتخز عشو حتى ال يتكخر ألنو تبضغ  ،"ضخب كأكـخ زيج عسخًا " :الفاعمضة كالسفعػلضة معًا نحػ

معًا فقج تشازعا في الفاعمضة كتشازعا  ،زعا في الفاعمضة كالسفعػلضةمغ القدسضغ األكلضغ ألنيسا إذا تشا

  (4).أيزًا في السفعػلضة

                                                           

ػ في ب سقط)بإضسار(  (1)  
ػ في ب)فطشى(  (2)  
ػ في ب زيادة)أؼ(  (3)  

ذىب الكػفضػف في إعساؿ الفعمضغ، نحػ "َأْكَخَمِشي كأكخمُت زيًجا، كأكخمُت كأكخمِشي زيٌج" إلى أف إعساؿ الفعل    (4) 
أما الكػفضػف فاحتجػا بأف قالػا: الجلضل عمى .األكؿ أكلى، كذىب البرخيػف إلى أف إعساؿ الفعل الثاني أكلى

، 1ج اإلنراؼ في مدائل، الخبلؼ بيغ الشحػييغ،أف إعساؿ الفعل األكؿ أكلى الشقُل، كالقضاُس. ) األنبارؼ، 
التبييغ عغ محاىب الشحػييغ البرخييغ ؛  14، ص1ج الكافية في عمع الشحػ،؛ ابغ الحاجب،  71ص

 (.252، ص1أبػ البقاء، ج كالكػفييغ،
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 :[الحاؿ]

 إنسا ىػ مفيػـ الكبلـ ال الزسضخ العائج (2)العامل في الحاؿيرح إلخ حاصمو أف  (1)الحاؿ: كقػلو
 إلى تشازع الفعمضغ حتى يمـد إعساؿ الزسضخ السستشع عشجىع. (3)

لفرمت بضغ  "قاـ كقعج زيج" (4):عسمت األكؿ في العصف نحػا : كلمدكـ الفرل إلخ يعشي إف قػلو

العامل كمعسػلو بأجشبي ببل ضخكرة كىػ خبلؼ األصل كيمـد أيزًا العصف عمى الذيء قبل تسامو 

                                                           

 : عمى الػقت الحؼ فضو اإلنداف، كعمى ما ىػ عمضو مغ خضخ أك شخ.الحاؿ لغة يصمق   (1)
، 1جالمسع في العخبية، ابغ جشي،  اْلَحاؿ كصف ىْضَئة اْلَفاِعل َأك اْلَسْفُعػؿ ِبو َكأما َلفطيا َفِإنَّيا نكَخة َتأتي بعج معخَفة.)

أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ ابغ ىذاـ،  ؛375ص ،1ج المسحة في شخح السمحة،ابغ الرائغ،   ؛62ص
 (.249، ص2ج مالظ،

عمى َضْخَبْضِغ: مترخؼ َكغضخ مترخؼ َفِإذا َكاَف اْلَعاِمل مترخفًا َجاَز َتْقِجيع اْلَحاؿ َعَمْضو  َكاْلَعاِمل ِفي اْلَحاؿ   (2)
َتقػؿ: "َجاَء زيج َراِكًبا" َك"َجاء َراِكًبا زيُج" ك"راكبًا َجاَء زيج" كل َذِلظ َجاِئد أِلَف َجاَء مترخؼ َكالتََّرخُّؼ ىَػ 

َيِجيء مجضئا" َفيَػ: "َجاَء"، َفِإف لع يكغ اْلَعاِمل مترخفا لع يجد َتْقِجيع اْلَحاؿ  التشقل ِفي اأْلَْزِمَشة َتقػؿ: "َجاءَ 
َعَمْضو َتقػؿ: "ىَحا زيج َقاِئسا" فتشرب "َقاِئسا" عمى اْلَحاؿ ِبَسا ِفي ىَحا مغ معشى اْلِفْعل أِلَف "ىا" لمّتْشِبضو َك"َذا" 

ك"أشضخ ِإَلْضو َقاِئسا". اختمفػا في: ىل يجب أف يكػف العامل في الحاؿ ىػ لئْلَِشاَرة فكأنظ قمت: "أنبو َعَمْضو َقاِئسا" 
نفذ العامل في صاحب الحاؿ، أـ ال يجب ذلظ؟ فحىب سضبػيو إلى أنو ال يجب أف يكػف العامل في الحاؿ 
 ىػ العامل في صاحبيا، بل يجػز أف يكػف العامل فضيسا كاحجا كأف يكػف مختمفا، كعمى ذلظ أجاز أف يجئ
الحاؿ مغ السزاؼ إلضو مصمقا، كذىب غضخه إلى أنو ال بج مغ أف يكػف العامل في الحاؿ ىػ نفذ العامل في 

ابغ عقضل،  -63-62، ص1ج المسع في العخبية،ابغ جشي،   ؛61، ص2ج  الكتاب،صاحبيا.) سضبػيو، 
 (.267، ص2ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،

جيء في جسمة الرمة كمعشاه معشى االسع السػصػؿ فضفضج ربط تمظ الجسمة باالسع ىػ الزسضخ الحؼ ي العائج:   (3)
، 2شخح الترخيح عمى التػضضح ، البغ، الػقاد،ج  السػصػؿ، لضؤدؼ االثشاف معا السعشى السقرػد.)

 (. 182، ص1؛الشحػ السرفى، دمحم عضج، ج436ص
باب الفاعَمْضغ كالسفعػَلْضغ الحيغ كل كاحج مشيسا يفعل يقػؿ ابغ مزاء القخشبي: في كتابو "رد عمى الشحاة:"    (4)

رحسة هللا. كأنا في ىحا الباب ال أخالف  بفاعمو مثمسا يفعل بو اآلخخ كما كاف نحػ ذلظ. ىحه تخجسة سضبػيو
كأنا استعسمو الشحػيضغ إال في أف أقػؿ: عمَّقت كال أقػؿ: أعسمت، كالتعمضق يدتعسمو الشحػيػف في السجخكرات، 

في السجخكرات كالفاعمضغ كالسفعػلضغ، تقػؿ )قاـ كقعج زيج( فإف عمقت زيجًا بالفعل الثاني، فبضغ الشحػيضغ في 
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كاد "ك ، "جاءني ألكخمو زيج" :كىػ أيزًا خبلؼ األصل كال يتسذى ىحه العمة في غضخ العصف نحػ

 ."يخخج زيج

ضسضخ معشى (1) إضسارال يكػف  ػؿمعسالتفدضخ أؼ كحضغ أعسل  : إذا لع يزسخ عمى شخيصةقػلو

  .يكػف متقجمًا رتبة حضشئحفإف غخيسيا  إلى الستقجـ رتبة لعػدهالتفدضخ  ((2)) ذخطب

 .سج شيء مدجه كسا في اسع مالع يدع فاعمو (3) إذا إال: قػلو

 .(4): عشجىع أؼ عشج الكدائي مغ الشحػيضغقػلو

                                                           

ذلظ اختبلؼ: الفخاء ال يجديو، كالكدائي يجديو عمى ححؼ الفاعل، كغضخه يجديو عمى اإلضسار، الحؼ يفدخه 
ىسع اليػامع في شخح الدضػشي،  ؛85، ص1ج الّشحاة، الّخد َعمىما بعجه". انطخ: )ابغ مزاء القخشبي، 

 (.118، ص3ج جسع الجػامع،
ْضَسار:    (1) ْسَقاط، كاإلخفاء، َكااِلْسِتْقَراء، َكِإْسَكاف التَّاء،  اإلِْ أسيل مغ التَّْزِسضغ أِلَف  كاالضسار ِعْشج الشَُّحاة:اإْلِ

التَّْزِسضغ ِزَياَدة بتغضضخ اْلَػضع، كاإلضسار ِزَياَدة ِبَغْضخ َتْغِضضخه اإلضسار قبل الحكخ: جائد في خسدة مػاضع: 
األكؿ في ضسضخ الذأف، مثل: ىػ زيج قائع، كالثاني في ضسضخ رب، نحػ: ربو رجبًل، كالثالث في ضسضخ 

يج، كالخابع في تشازع الفعمضغ، نحػ: ضخبشي كأكخمشي زيج، كالخامذ في بجؿ السطيخ "ِنْعَع"، نحػ: نعع رجبًل ز 
،الحسضخؼ،  ).عغ السزسخ، نحػ: ضخبتو زيًجا  ؛4000، ص6ج شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ

 (.135،ص 1، جالكميات؛ أبػ البقاء، 29، ص1ج التعخيفات،الجخجاني، 
ػ في ب)فذخط(  (2)  

 في ب سقط)إذا(.   (3)
كغضخىسا في ذلظ،  األخفر كابغ مالظ: عػد الزسضخ عمى متأخخ لفطا كرتبة، كخالفيع ال يجيد الجسيػر  (4) 

 - 1:كىشالظ مػاضع يعػد فضيا الزسضخ عمى متأخخ لفطا كرتبة، لحكسة ببلغضة ال يشكخىا الجسضع، كىي
رجبل أبػ جيل، بشاء عمى أف السخرػص مبتجأ بشعع كبئذ، نحػ: نعع رجبل دمحما، كبئذ  الزسيخ السخفػع

 - 2   .لخبخ مححكؼ، أما عمى أنو مبتجأ كخبخه الجسمة قبمو، فيػ مسا عاد فضو الزسضخ عمى متقجـ رتبة
السعسل ثانضيسا، نحػ: جفػني كلع أجف األخبلء، كخبلؼ البرخيضغ  الزسيخ السخفػع بأكؿ الستشازعيغ

-  4 ، ، نحػ قػلو تعالى: }َفِإَذا ىَي َشاِخَرٌة َأْبَراُر الَِّحيَغ َكَفُخكا{.قرةضسيخ الذأف كال -3 .كالكػفضضغ فضو
كالسخبخ عشو باسع ضاىخ يفدخه غضخ  الزسيخ الػاقع مبتجأ،  -5، نحػ: ربو رجبل. الزسيخ السجخكر بخب

ْنَضا{ ، كالزسضخ فضو راجع إلى  ضسضخ الذأف، نحػ: }ِإفْ  السػصػؼ ؛كىػ الحضاة بقصع الشطخ ىَي ِإالَّ َحَضاُتَشا الجُّ
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 .: لعجـ االقتزاء أؼ لعجـ السرجر الفاعلقػلو

  .((1)) الفاء فضو لمتفخيع غضخ إشعاـ :قػلو

  شف.األكؿ عمى ركاية السر الثاني كيػجب إعساؿ : فإنو يسشع جػاز ذلظ أؼ إعساؿقػلو

  .(3) الكدائي غضخىحا عمى محىب  (2): اإلضسار قبل الحكخقػلو

 .(4): أك ححؼ الفاعل عمى محىب الكدائيقػلو

  .االتراؿ بمدـك االضسار قبل الحكخ: أك إضساره بعج الطاىخ كإنسا جاز االنفراؿ لتعحر قػلو

فضسا اقتزى الفعبلف الفاعل جػاز األمخيغ إعساؿ  :(1)عغ الفخاء ؼَ يعشي رك : كسا في صػرة إلخ قػلو

 ((3)) تعضغؿ بعج الطاىخ كسا ركػ عشو األكّ  ((2))فاعل الفعمضغ جسضعًا كإعساؿ الثاني كحجه مع إضسار

 .ىػ(4) "ضخبشي كأكخمت زيجاً " :اإلضسار بعجه في صػرة تأخضخ الشاصب نحػ

                                                           

 .عغ الرفة
ضياء الدالظ إلى أكضح  دمحم عبج العديد الشجار،) ، نحػ: أكخمتو دمحما.لزسيخ السبجؿ مشو الطاىخ السفدخ لوا -6

 (. 36، ص2ـ،ج2001ىػ ؛ 1422، 1، مؤسدة الخسالة، ط السدالظ،
ػ في ب)فقػؿ إشعاـ الفاء لمتفخيع(  (1)  

جائد في خسدة مػاضع: األكؿ في ضسضخ الذأف، مثل: ىػ زيج قائع، كالثاني في  الحكخ: اإلضسار قبل   (2)
ضسضخ رب، نحػ: ربو رجبًل، كالثالث في ضسضخ "ِنْعَع"، نحػ: نعع رجبًل زيج، كالخابع في تشازع الفعمضغ، نحػ: 

 التعخيفات،اني،  الجخج ضخبشي كأكخمشي زيج، كالخامذ في بجؿ السطيخ عغ السزسخ، نحػ: ضخبتو زيًجا.)
 ؛ 29، ص1ج

 في ب سقط)غضخ(.   (3)
شخح الكافية ابغ مالظ،  ؛ 206،ص1ج لمدمخذخي، شخح السفرلالفخاء مغ الكػفضضغ. )ابغ يعضر،        

 (.647، ص2ج الذافية،
، 2ج شخح الكافية الذافية،؛ ابغ مالظ، 95، ص1ج مدائل خبلفية في الشحػ،انطخ :) أبػ البقاء،    (4)

 (.638، ص2ج تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ،؛ السخادؼ، 647ص
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فضو مع القخب أنو لضذ  يطغ بدبب الححؼ كعجـ تأثضخ ((5)) لئبل : لئبل يتػىع بالححؼ أؼقػلو 

 .مصمػب كأنو مػجو إلى غضخه

 .الححؼ أيزاً  : عغ اإلضسار رأؼ كقػلو

َكِإْف  يأتي عمى السقرػد قاؿ هللا تعالى:  (7)قجك اإلضسار  (6)فضو أف : كلػ أضسخ شيء إلخقػلو

(8).[4/11,]الشداء كاَنْت كاِحَجًة...
...َكِإْف ُكغَّ ِنَداًء.كالزسضخ لؤلكالد فضجػز  [4/11,]الشداء

  .ًا مخاعاة لمسدشج إلضوكاف العػد إلضو مفخد كإف كحدبشيسا إياىسا الديجاف مشصمقا حدبغ

قمضل مغ "استمدامو انتفاء كفاية  امّ أ [تػجضييسا إلى قمضل انتفاء كفاية إلخ187: الستمدامو ]ب/قػلو

استمدامو ثبػت شمب قمضل مشو فمكػف كلع اشمب نفضا  اجػابًا ِلَمْػ فضشبغي كأمّ  امثبتفمكػف كفائي  "الساؿ

كىػ إثبات لسا نفاه  "قميل مغ الساؿ" ((9))شمب إثبات "كنفى الشفي"معصػفا عمى جػاب لػ فضشتفي 

   .فضكػف تشاقزًا فضفدج السعشى ى معضذةفي السرخاع األكؿ كىػ الدعي ألدنبعضشو 

                                                           

شخح األشسػني ؛ األشسػني، 638، 2ج تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ،السخادؼ،  انطخ:)   (1)
 (.457، ص1، جعمى ألفية ابغ مالظ

ػ في ب سقط)فاعل(  (2)  
في ب)بغضخ(  (3)  

 (.38، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،؛ الدمخذخؼ، 127؛ 113،ص 3ج السقتزب،انطخ: )السبخد،    (4)
.ػ في ب سقط )لئبل(  (5)  

 في ب سقط )أف(   (6)
 في ب )قج(.   (7)
 في ب زيادة)كقبمو لخرػمة غضخه إياه(.   (8)

ػ في ب)فضصمب(  (9)  
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مفعػؿ الفعل الحي لع مػصػلة أؼ  (2)كػف كيجػز أف ت ((1)) مػصػفة: أؼ فعل تفدضخ لسا قػلو

 (3).يحكخ فاعمو

أؼ ال يخد نقزا عمى التعخيف السحكػر لسا لع يدع فاعمو بأف  "ت الخبضعأنب" :: كال يخد نحػقػلو

مع عجـ ذكخ فاعمو كإقامتو مقامو مع أنو لضذ  "تنبأل"في األصل مفعػؿ فضو  "أف الخبضع" :يقاؿ

 .(4)مبشضًا لمفاعل "تأنب"مفعػؿ ما لع يدع فاعمو لكػف 

لو في الساضي كيكدخ يزع أكّ  اكغضخىسا مس "استفعل"ك ،"افتعل" :عغ السفعػؿ نحػ مسا يشبىء :قػلو

 ."يدتفعل"ك ،"يفتعل" :خخه نحػلو في السزارع كيفتح ما قبل آقبل أخخه كيزع أكّ  ما

ححؼ السعصػؼ كإنسا ححؼ كاقترخ عمى الثبلثي لكػنو أصبًل لغضخ مغ  :: فضكػف مغ بابقػلو

 (1).الخباعي كذؼ الديادة
                                                           

ػ في ب)مػصػلة(  (1)  
 في ب)تكػف(.   (2)

ىػ: االسع السخفػع الحؼ لع يحكخ فاعمو كأقضع ىػ مقامو فرار مخفػعًا بعج أف  فاعموالسفعػؿ الحي لع يدع   (3)  
كاف مشرػبًا كعسجًة بعج أف كاف فزمة فبل يجػز ححفو كال تقجيسو عمى الفعل كيجب تأنضث الفعل إف كاف 

عل السبشي لمسفعػؿ كالفعل السبشي [؛ كيدسى فعمو الف1مؤنثا نحػ: }ِإَذا ُزْلِدَلِت اأْلَْرُض ِزْلَداَليا{ ]سػرة الدلدلة/
لمسجيػؿ كالفعل الحؼ لع يدع فاعمو؛ فإف كاف الفعل ماضضًا ضع أكلو ككدخ ما قبل آخخه، كإف كاف مزارعًا 

 (.4، ص1، جالتعميقة عمى كتاب سيبػيوأبػ عمي الفارسي،  ُضع أكلو كفتح ما قبل آخخه.)
ىي: اسشاد الفعل أك ما في معشاه  فالحقيقة العقمية  - عقميقدساف حقيقة عقمية، كمجاز االسشاد: مصمقًا    (4)

شخفضو كمجازيتيسا أربعة ؛ ألنيسا أما حقضقتاف لغػيتاف نحػ :أنبت  كأقدامو باعتبار حقيقةإلى ما في معشاه، 
ػ الخبضع البقل ؛ أك مجازاف لغػياف نحػ أحضا االرض شباب الدماف، ككقػع السجاز العقمي في القخآف كثضخة: نح

كإذا تمضت عمضيع آياتو زادتيع إيسانا كمثمو: "سختشي رؤيتظ كأقجمشي فاعل يكػف االسشاد إليو معخكفا حقيقة ،
 بمجؾ حق لي عمضظ"، فيحه األمثمة كنحػىا مغ السجاز العقمي الحؼ ال فاعل لو يعخؼ االسشاد إلضو حقضقة.)

،الدكاكي،  جػاىخ الببلغة ق(،  1362أحسج بغ إبخاىضع الياشسي،) الستػفي ؛ 399، ص1ج مفتاح العمـػ
؛ 49، ص1ضبط كتجقضق، د. يػسف الرسضمي، السكتبة العرخية، بضخكت، ج في السعاني كالبياف كالبجيع،

 (53، ص4، جالسشياج الػاضح لمببلغةحامج عػنى، 
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 .((2))أك صضغة الفاعل أؼ صضغة بشاء الفاعل : قػلو

كىي الساضي  ((3)) السذيػرة كإرادة صفة "لُ عَ فْ يُ "ك ،"لَ عِ فُ "ب ذكخ العمع كىػ لفع : كىحا مغ باقػلو

 .كالسجيػؿ كالسزارع السجيػؿ

باب "  (6)ىإلخ اعمع أنو إذا كاف ثاني مفعػل(5)إسشادًا تامًا  ألنو مدشج إلى السفعػؿ األكؿ ((4))قػلو:

أك "أبػه  ،ك مجخكرا أك جسمة نحػ: "عمست زيجا عشجؾ"ًا غضخ مترخؼ أك جار  ضخفاً  (7)"عمست

لع يقع مقاـ الفاعل إذ معشى الطخؼ الحؼ ال يترخؼ لدكـ نربو عمى  في الجار أك ،مشصمق"

الطخفضة أك انجخاره بسغ نحػ: "مغ قبمظ" كالجار لسا يشػب مع كجػد السفعػؿ بو الرخيح كالجسمة 

كسا ال تقع فاعبل ال تقع مػقعو أيزا نعع إذا كانت محكضة جاز قضاميا مقامو لكػنيا بسعشى السفخد 

                                                           

الحىب في  شخح شحكرذاـ، ؛ ابغ ى58، ص1، جالجخجاني السفتاح في الرخؼ القاىخ، انطخ: )عبج   (1)
 (.137، ص3ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،ابغ عقضل،  ؛207، ص1، جمعخفة كبلـ العخب

ػ في ب)أك  صفة بشاء الفاعل(.   (2)  
  (3)ػ في ب)كأراد كصغتو(
  (4)ػ في ب سقط )قػلو(

دار الفكخ ؛  قػاعج المغة العخبية،السػجد في ىػ(، 1417انطخ: )سعضج بغ دمحم بغ أحسج األفغاني )ت :   (5) 
؛ 130، ص2، جالفػائج شخح تدييل؛ ابغ مالظ،  51، ص1ـ،ج2003ىػ ؛ 1424لبشاف، ط،  –بضخكت 

شخحاف عمى مخاح األركاح في عمع الرخؼ، ىػ(، 855شسذ الجيغ أحسج السعخكؼ بجيكشقػز أك دنقػز )ت: 
البغ كساؿ باشا « الفبلح في شخح السخاح»لػ )ديكشقػز( بأعمى الرفحة، كبيامذو:  «شخح مخاح األركاح»

، 1ج 1959ىػ ؛  1379، 3ىػ(شخكة مكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحمبي كأكالده بسرخ، ط940)الستػفي:
 ( 67-66ص

 في ب)مفعػؿ(.   (6)
لفعل إلى )فعل( أك )يفعل(، كال يقع كّل مفعػؿ ححؼ فاعمو كأقضع ىػ مقامو، كشخشو أف تغّضخ صضغة ا   (7)

أبػ عمي  كال الّثالث مغ باب )أعمست(، كالسفعػؿ لو، كالسفعػؿ معو كحلظ.) باب )عمست(،السفعػؿ الّثاني مغ 
؛ 203، ص4ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر، 76، ص1ج ،التعميقة عمى كتاب سيبػيوالفارسي، 

 (. 15، ص1، جعمع الشحػالكافية في ابغ الحاجب، 
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أؼ قضل ىحا [11/44,ىػد.]. اْبَمِعي ماَءِؾ َكيا َسساُء.. َكِقضَل َيا َأْرُض   تعالى : أؼ المفع كقػلو 

باالسع الحؼ ؿ أكّ  ماالقػؿ كىحا المفع ككحا تجيء الجسمة مقاـ الفاعل كمفعػؿ مالع يدع فاعمو 

َأَكَلْع َيْيِج  تعالى:  كقػلو ،[13/45, ]الخعج . َكَتَبضََّغ َلُكْع َكْضَف َفَعْمشا ِبِيْع... :كقػلو تعالىتزسشو 

 :أؼ تبضغ لكع فعمشا بيع أك لع ييجليع إىبلكشا فضرح نحػ[32/26, ]الدججة  َلُيْع َكْع أَْىَمْكشا...

مصمقًا مقاـ الفاعل (2)"عمست"مغ قضاـ ثاني مفعػلي  (1)الستقجميغ مشعػاكإف  "تبضغ لكع كضف فعمشا"

فمػ قاـ مقاـ الفاعل كىػ مدشج إلضو صار في حالة ؿ في تعمضمو ألنو مدشج إلى السفعػؿ األكّ  :كقالػا

إلى  اً مدشج .إف كػف الذيء :إلضو كذلظ ال يجػز كاعتخض عمضيع بعس كقاؿ اً كاحجة مدشجًا كمدشج

كإنسا السستشع كػف  (5) "أعجبشي ضخب زيج" :ال يزّخ كسا في قػلشا ((4))أخخ في حالة  ((3))شيٍء 

مدشجًا إلى ذلظ المفع بعضشو كالذارح أشار إلى الخّد عمضو  لفع مدشجًا إلى شيء ككػف ذلظ الذيء

خخ كمع كجػد سشاديغ تاّمًا في أحجىسا دكف اآلاإل ضغ محّل الشداع كالستفق يكػف كبلببضاف الفارؽ ب
                                                           

كحجه/ ححؼ الفاعل إذا دؿ عمضو دلضل كمشع غضخه ذلظ، ألف كل مػضع ادعي فضو الححؼ -أجاز الكدائي    (1)
فاإلضسار فضو مسكغ، فبل ضخكرة إلى الححؼ، فسغ السػاضع التي تػىع الححؼ: قػلو تعالى: }ُثعَّ َبَجا َليْع ِمْغ 

، 2، جشخح الكافية الذافيةو تعالى: }َكَتَبضََّغ َلُكْع َكْضَف َفَعْمَشا ِبيْع{.)ابغ مالظ، َبْعِج َما َرَأُكا اآْلياِت{ كقػل
 (.538، ص1، جمغشي المبيب عغ كتب األعاريبابغ ىذاـ،  ؛600ص

في ب سقط )غضخ مترخؼ أك جار أك مجخكرا أك جسمة نحػ عمست زيجا عشجؾ أك أبػه مشصمق أك الجار لع    (2)
إذ معشى الطخؼ الحؼ ال يترخؼ لدـك نربو عمى الطخفضة أك انجخاره بسغ نحػ مغ قبمظ  يقع مقاـ الفاعل

. (44َكِقضَل َيا َأْرُض اْبَمِعي ماَءِؾ َكيا َسساُء...)   كالجار إلى يشػب مع كجػد السفخد أؼ المفع كقػلو تعالى: 
مالع يدع فاعمو ماؤؿ باالسع الحؼ أؼ قضل ىحا القػؿ كىحا المفع ككحا تجيء الجسمة مقاـ الفاعل كمفعػؿ 

 ( 26َأَكَلْع َييِج َليْع َكْع أَىَمْكشا...) كقػلو: تعالى: (45َكَتَبضََّغ َلُكْع َكْضَف َفَعْمشا ِبيْع...) تزسشو كقػلو تعالى:
ضاـ أؼ تبضغ لكع فعمشا بيع أك لع ييجليع إىبلكشا فضرح نحػ تبضغ لكع كضف فعمشا كإف الستقجمضغ مشعػا مغ ق

 ثاني مفعػلي عمست (
ػ في ب زيادة )كمدشج إلضو شيء (  (3)  
ػ في ب زيادة )كاحجة(  (4)  

حاشية ؛ ابغ الرباف، 308، ص1ج عمل الشحػ،؛ ابغ الػراؽ، 14، ص1ج السقتزب،انطخ:) السبخد،    (5)
 (.61، ص2، جالرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ
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لع يمتبذ كسا إذا كاف  اال يجػز نضابتو عغ الفاعل إذ :كف فقالػاالفارؽ ال يرح القضاس كأما الستأخخ 

إلى أنو ىػ الخبخ في  (2)شجيخ ألف التشكضخ (1) "ضغ زيجًا قائع" :عػلضغ معخفة نحػنكخة كأكؿ السف

 .األصل

 :مغ باب :كالثاني "أعمست" :السفعػؿ الثاني إلخ ذلظ ألف الثالث مغ باب ((3)): إذ حكسوقػلو

زيجًا صّضخت " "أعمست زيجًا عسخًا فاضبلً "إذ معشى  ((4))كالحؼ زاد بدبب اليسدة ىػ السعػؿ "عمست"

ثبت  "عمست" :ما ثبت لمسفعػؿ الثاني مغ باب ككل "عمست" مفعػال :كالثالث :فالثاني "يعمع عسخاً 

 (5).لثالث أعمست

                                                           

إذا كاف الفعل متعجيا إلى مفعػلضغ الثاني مشيسا خبخ في األصل كطغ كأخػاتيا أك كاف متعجيا إلى ثبلثة    (1)
مفاعضل كأرػ كأخػاتيا فاألشيخ عشج الشحػيضغ أنو يجب إقامة األكؿ كيستشع إقامة الثاني في باب ضغ كالثاني 

قائع" كتقػؿ: "أعمع زيج فخسظ مدخجا" كال  كالثالث في باب أعمع فتقػؿ: "ضغ زيج قائسا" كال يجػز "ضغ زيجا
تػضيح ) السخادؼ، .يجػز إقامة الثاني فبل تقػؿ: "أعمع زيجا فخسظ مدخجا" كال إقامة الثالث فتقػؿ: "أعمع زيجا"

 شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،؛ ابغ عقضل، 609، ص2، جالسقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ
 (. 423، ص1، جشخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ؛ األشسػني 125، ص2ج

 في ب)شج(.   (2)
ػ في ب سقط)حكع(  (3)  
ػ في ب)ىػ السفعػؿ األّكؿ(  (4)  

ما يتعّجؼ إلى ثبلثة، فيػ أفعاؿ مشقػلة مسا كاف يتعّجػ إلى مفعػلضغ، نحػ: "أعمست زيًجا عسًخا فاضبًل"،    (5)
ك"أَرْيُت محسًجا خالًجا ذا حفاظ"، فػ"أعمع" مشقػؿ مغ "َعِمَع"، كقج كاف مّسا يتعّجؼ إلى مفعػلضغ، الثاني مشيسا ىػ 

 السفرل في صشعة اإلعخاب،، ككحلظ "أَرػ". )الدمخذخؼ، األكؿ، كصار بعج نقمو باليسدة يتعّجؼ إلى ثبلثة
ابغ ىذاـ،   ؛571، ص1ج بذخح ألفية ابغ مالظ، تػضيح السقاصج كالسدالظ؛ السخادؼ، 341، ص1ج

، 4ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر، 484، ص1، جشخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب
 (.299ص
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بضغ السجخد كالحؼ بالبلـ فضسا  ((1))فذ ال قخا: كفضو أؼ كفي السشع السحكػر نطٌخ ألنو مكابخة إقػلو

 .ذكخ

 بالعميةأف السجعي حرخ السذعخ  :يسكغ أف يقاؿ : كفضو أنو يمـد الجػاز عمى ىحا إلخ فضو أنوقػلو

 .(2)في الشرب يجؿ عمضو

: فمػ أسشج إلضو فات الشرب كاإلشعار كإشعار الشرب بالعمضة ألنو بتقجيخ البلـ الجالة عمى قػلو 

 [187/أ].التعمضل

إلخ حاصمو مشع كػف الشرب مانعًا لشضابتو مشاب الفاعل إذ لػ  (3) الطخكؼ: كأيزًا الشرب في قػلو

في الطخكؼ انحرار السذعخ بالطخفضة في ع الندمّ إنا  السشرػبة كالجػاب (4)خكؼالطمشع لسشع في 

                                                           

ػ في ب)ال افتخاؽ(  (1)  
أما الحكات فبل تكػف في الغالب عمبل لؤلفعاؿ؛ ألف العمل أحجاث، كالسرجر اسع  بالعمية،ألف السرجر يذعخ    (2)

لمحجث، "فبل يجػز: جئتظ الدسغ كالعدل" بالشرب؛ ألنو اسع عضغ ال مرجر، كىحا الذخط "قالو الجسيػر. 
التػضضح أك الترخيح  ؛ شخح الترخيح عمى390، ص1ج ،الكتابسضبػيو،   كأجاز يػنذ" بغ حبضب.)

ضضاء الدالظ إلى أكضح السدالظ، لسحسج الشجار،  ؛509، ص1بسزسػف التػضضح في الشحػ، لمػقاد، ج
 (143، ص2ج

 في ب )الطخكؼ( في األصل)الزخكؼ(.   (3)
ل بضغ حاالت اإلعخاب  الطخؼ الكامل الترخؼ ىػ: ما يفارؽ الشرب عمى الطخفضة، كشبييا كىػ الجخ بسغ، كيتشقَّ

، كزماف، كقجاـ، كخمف ... إلخ، أما ا غيخ لسختمفة؛ مغ رفع إلى نرب كجخ عمى حدب حالة الجسمة؛ كضـػ
، كىػ كناقز الترخؼكىػ: ما يخخج عغ الشرب عمى الطخفضة كحجىا مثل: قط، كعػض،  السترخؼ مصمقا

سا لمشضابة عغ ما يخخج عغ الشرب عمى الطخفضة إلى الجخ بسغ، كػ "عشج، كمع، كثع"، فبل يرمح كل مشي
، 2ج أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،ابغ ىذاـ،  الفعل؛ ألنو ال يفضج الفائجة السصمػبة مغ اإلسشاد.)

شخح الترخيح عمى ؛ الػقاد، 119، ص2ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،؛ ابغ عقضل، 127ص
 (.240، ص2الدضػشي،  ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع، ج ؛397، 1،  جالتػضيح

 في ب)الطخكؼ( في األصل)الزخكؼ(.   (4)
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مع كػنو مغ ضخكرات الفعل  (1)خؼكجػد ما يرمح لمطخفضة مغ جػىخ الصنربيا إذ مغ البضغ أف 

 (2):السفعػؿ لوكالفاعل إذ البّج لمفعل مغ زماف كمكاف يقع فضيسا مسا يذعخ بالطخفضة أيزًا بخبلؼ 

إذ  ىػ السذعخ بالعمضة مع أنو أيزًا لضذ مغ ضخكرات الفعل "الـ التعمضل"فإف نربو الجاؿ عمى 

  .ببل غخض لكػنو عبثاً  رب فعل

السفعػؿ بو  لع يػجج إلخ حاصمو مشع السداكاة بالسعشى السخاد عمى تقجيخ كجػد فْ قضل السخاد إ :قػلو
 ((5)) فضفضج الذخط مفيػمو سػاء في عجـ الجػاز لضدت سػاء في الجػاز ((4))حضشئح ألف الجسضع ((3))

فإف بعزيع رجح الجار كالسجخكر مشيا  :كأيزًا أف استػاء الجسضع عشج فقجه إنسا ىػ قػؿ األكثخيغ

 كالسرجر ألنيا مفاعضل ببل كاسصة كبعزيع((7)) الطخفضغ بعزيع ((6))كرجح ألنو مفعػؿ بو بػاسصة

عمى  البعس :السفعػؿ السصمق ألف داللة الفعل عمضو أكثخ فجاز أف يكػف فائجة الذخط نفي قػؿ

 (8).تقجيخ عجـ السفعػؿ بو

                                                           

 في ب)الطخؼ(.   (1)
: كىػ مرجر السعمل بو حجث شاركو في الػقت ضاىخا اتػ مقجرا، كالفاعل تحقضقا اك تقجيخا، السفعػؿ لو   (2)

كيشربو مفيع الحجث نرب السفعػؿ بو السراحب في االصل حخؼ جخ، ال نرب نػع السرجر، خبلفا 
كاف تغايخ الػقت اك الفاعل، اك عجمت السرجرية جخ بالبلـ اك ما في معشاىا، كجخ السدتػفي لبعزيع، 

لذخكط الشرب مقخكنا بػ " اؿ" اكثخ مغ نربو، كالسجخد بالعكذ، كيدتػؼ االمخاف في السزاؼ، كمشيع مغ 
ضل، شخح ابغ ؛ ابغ عق90، ص1، جتدييل الفػائج كتكسيل السقاصجابغ مالظ،  ال يذتخط اتحاد الفاعل.)

، 2ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،؛ الدضػشي، 186، ص2عقضل عمى ألفضة ابغ مالظ، ج
 (130ص

ػ في ب سقط)السفعػؿ بو( في ب زيادة)القػؿ بو(.   (3)  
في ب سقط)حضشئح(.  (4)  
ػ في ب )فعشج بعزيع الذخط مفيػمو(.  (5)  
ػ في ب سقط )رّجح(.  (6)  
ػ في ب )الصخفضغ(.  (7)  

ال يستشع إقامة شيء مشيا مقاـ الفاعل، كسا كاف ذلظ مع السفعػؿ بو، فيحا ما ال خبلؼ فضو، ألّف فضو فائجة،    (8)
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جسضع  ((3)) ما يجسعؿ أف السخاد في األكؿ كاألكّ  ((2)) الجػابالفخؽ بضغ ىحا  إلخ ((1)) كالسخاد: قػلو

ما سػاه كفي الثاني جسضع ما يحكُخ في التخكضب إاّل أف في استػاء الجسضع عمى التقجيخ األكؿ 

 .(4)انطخ 

  .ليسا مبتجأؿ أؼ ال يكػف أكّ غضخ األكّ  :ثانضيساقػلو: ((5))

زيج  "أعصضت زيجًا درىساً  "كؿ معشى الفاعمضة دكف الثاني ففيألف في األ أؼ إلخ((6))مكتدىألنو  :قػلو

بضشيسا اؼ  ((9))اةدَ كْ مُ  ةبَ كالجُ  ذٍ تَ كْ مُ  كعسخ  "كدػت عسخًا جبة"((8))في (7)الجرىع معصػخح ك عاٍط أؼ آ

 (10).بضغ السبتجأ كالخبخ

                                                           

إنسا الخبلؼ في األكلى مشيا، فحىب قـػ إلى أف االختضار إقامة الجاّر كالسجخكر؛ ألنو في محىب السفعػؿ 
شخح ابغ يعر،  : الطخؼ أكلى لطيػر اإلعخاب فضو.)بو، فإذا قمت: "سخُت بديٍج"، فالدضخ كقع بو، كقاؿ قػـٌ 

؛ 422، ص1؛ األشسػني، شخح األشسػني عمى ألفضة ابغ مالظ، ج316، ص4ج السفرل لمدمخذخي،
 (.588، ص1ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،الدضػشي، 

ػ في ب)إذ السخاد(.  (1)  
ػ في ب )الجػاز(.  (2)  
ػ في ب)بالجسضع(.  (3)  

 في ب)نطخ(.   (4)
ػ في ب سقط)قػلو(  (5)  
ػ في ب)ألنو يكتدي(.  (6)  

عصػت الذئ: تشاكلُتو بالضج. كالُسعاشاُة: السشاكلة. كفي السثل: " عاٍط بغضخ أْنػاٍط "، أؼ يتشاكؿ ما ال مصسع    (7)
ا اأَلْعِصَضة َفيَػ َجْسع الَعصاء. فضو كال ُمتشاكؿ. الَعصاء، اسٌع جاِمٌع، َفِإَذا ُأفِخد قضَل الَعِصضَّة، كجسُعيا الَعَصا يا، كَأمَّ

 (.69، ص15؛ ابغ مشطػر، ج2431، ص8)الفارابي، الرحاح، ج
ػ في ب )كفي(.  (8)  
  (9) .ػ  في ب)مكتدا( 

 :يقػؿ ابغ يعضر: أف الفعل الحؼ يتعّجؼ إلى مفعػَلْضغ عمى ضخَبْضغ   (10)
ما كاف داخبًل عمى السبتجأ كالخبخ بعج استضفاء فاعمو، َفَشَرَبيسا جسضًعا، كاعتباُر ذلظ بأف يكػف السفعػؿ  أحجىسا:

الثاني ىػ األكؿ في السعشى، نحَػ: "ضششت" كأخػاتيا، تقػؿ: "ضششت زيًجا قائًسا"، فتجج القائَع ىػ زيج، كزيٌج ىػ 
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عمى خبلؼ  (1)"الديجافقائع أ" :فشحػ: عمى ما ىػ األصل ألف أصل السبتجأ كجػد خبخ لو قػلو

 (2).األصل

كاالنعكاس عمى ححؼ السزاؼ كالسخاد  النعكاس أؼ لثبػت ضيػر االشخادِ : لسكاف االشخاد كاقػلو

 :كتجعل السحجكد خبخه فتقػؿ مبتجأ (3) فتجعمو إلى الحجّ  "كل"أف تزضف لفع  :باالشخاد

  :[الفاعل]

قضامو بو فيػ فاعل ((1))عمضو عمى جية  كقجـأك شبيو مثبل كل ما أسشج إلضو الفعل  :الفاعلفي 

كالسخاد مغ العكذ أف تجعل مكاف الحج نقضزو فتقػؿ كل ما لع يدشج إلضو الفعل كلع يقجـ عمضو عمى 

 .السحكػرة فمضذ بفاعل(2) الجية
                                                           

األّكؿ، نحُػ: "أعصضت زيًجا درىًسا"، ك"كدػت بكًخا جبة"، فسا ما كاف السفعػؿ الثاني فضو غضخ  كالثاني:القائع 
كاف مغ الزخب الثاني، كُبشي لسا لع يدّع فاعمو، كاف لظ أف تقضع أييسا شئت مقاـ الفاعل، فتقػؿ: "أُعصي زيٌج 

ل؛ ألّف درىًسا"، إذا أقست األكؿ مقاـ الفاعل، فإف شئت قمت: "أُعصي درىٌع زيًجا"، فتقضع الثاني مقاـ الفاع
تعمقيسا بالفعل تعمق كاحٌج، فكاف حكُسيسا كاحًجا، إاّل أف األْكلى إقامُة األكؿ مشيسا مقاـ الفاعل مغ حضث كاف 
فاعبًل في السعشى؛ ألنو ىػ اآلِخح لمجرىع، فمسا اضُصخرنا إلى إقامة أحجىسا مقاـ الفاعل، كاف إقامُة ما ىػ 

، 3ج السقتزب،السبخد،  ألنو عاٍط"، أؼ: آِخٌح، مغ "َعَصا َيعُصػ".)فاعل مقاـ الفاعل أكلى، كىحا معشى قػلو: "
تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح السخادؼ،  ؛316، ص4ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر، 188ص

 (.397، ص1ج ألفية ابغ مالظ،
 )فشحػ قائع الديجاف(.في ب    (1)
أف الػصف، ال يكػف مبتجأ إال إذا اعتسج عمى نفي أك استفياـ، كسا في السبتجأ،  محىب البرخييغ إال األخفر (2) 

كذىب األخفر كالكػفضػف إلى عجـ اشتخاط ذلظ فأجازكا: "قائع" الديجاف، فقائع: مبتجأ، كالديجاف: فاعل سج مدج 
كمعمـػ أف الشفي الخبخ، كالذخط السحكػر الكتفاء الػصف بالفاعل عغ الخبخ عمى األرجح، ال شخط العسل، 

 انطخ: .يذسل الشفي بالحخؼ، أك باالسع، أك بالفعل. ككحا االستفياـ، يذسل االستفياـ بالحخؼ، أك باالسع
مغشي المبيب عغ كتب ابغ ىذاـ،  ؛188، ص1، جأكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ)ابغ ىذاـ، 

ىسع ؛ الدضػشي، 190،ص1ج ظ،شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مال؛ ابغ عقضل، 612، ص1ج األعاريب،
 (.497، ص1ج جسع الجػامع، اليػامع في شخح

 في ب)كتجعمو(.   (3)
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فبل حاجة فضو إلى ضسضخ  "بالبلـ"مدتفاد مغ التعخيف  : كفضو أؼ كفضو نطٌخ ألف الحرخقػلو

 .عمى االبتجاء فكضف يحتخز عشيا ((3))في اسساء األفعاؿ رفعيا شفالفرل كأيزًا أف اختضار السر

إذ قج  ((5))بالحرخ الشطخ السحكػر نطخ إذ لضذ في البلـ ترخيح((4)) أؼ كفي  ثانضًا كفضو: قػلو

كاسساء ىػ متفق عمضو ((6)) الحؼ مسبتجأل ايجئ لغضخ الحرخ كأيزا يحتسل أف يكػف تحجيج

 .مختمف فضيا (7)األفعاؿ

كقج يخاد بالجسع الجشذ  فخادالسخاد بالعػامل الجشذ ال األ ((9))أف عغ ماىضة العػامل يعشي ((8))قػلو: 

لع يتجخد  فْ ه عغ العػامل الكثضخة كإدلتجخ  "جاءني زيج: "في نحػ "زيج"ك إال لرجؽ التعخيف عمى 

  (10).عغ العػامل

                                                           

ػ في ب)كلع يقجـ عمضو عمى الجية(  (1)  
في ب سقط)قضامو بو فيػ فاعل كالسخاد مغ العكذ أف تجعل مكاف الحج نقضزو فتقػؿ كل ما لع يدشج إلضو    (2)

 الفعل كلع يقجـ عمضو عمى الجية(.
ػ في ب)رفعا(.  (3)  
ػ في ب)كفضو ثانضًا أؼ في(.  (4)  
ػ في ب سقط)بالحرخ(.  (5)  
ػ في ب)السبتجأ( في ب سقط )الحؼ(.  (6)  

ِعْشج الشَُّحاة َما َكاَف ِبَسْعشى "اأْلَمخ"، َأك "اْلَساِضي" َسَػاء َكاَف معشى اْلَساِضي معبخا ِبِرضَغة  َأسَساء اأْلَْفَعاؿ:   (7)
اْلَساِضي َأْيزا َكَسا َأف "ىْضيات" ِبَسْعشى "بعج" َأك ِبِرضَغة اْلُسَزارع الحالي َكاؼ ِبَسْعشى" أتزجخ" "كاكه" ِبَسْعشى 

شى تزجخت ك )أكه( َكاَف ِبَسْعشى تػجعت َكلسا قرج اْلُسَتَكّمع إْنَذاء التزجخ "أتػجع" َفِإف )اؼ( َكاَف ِبَسعْ 
ْخَبار َعغ اْلُسِزّي... )أحسج  ْنَذاء اَل اإْلِ كالتػجع عبخ َعغ معشى اْلَساِضي ِبِرضَغة اْلُسَزارع الحالي َكَأَراَد اإْلِ

، 1ج في صشعة اإلعخاب، السفرل؛ الدمخذخؼ، 67، ص1، جدستػر العمساء = جامع العمـػ نكخؼ،
 (.88، ص1ج الكميات،؛ أبػ البقاء، 192ص

ػ في ب سقط)قػلو(.  (8)  
ػ في ب سقط)أف(.  (9)  

االقتخاح في الدضػشي,   ؛550، ص1ج شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،انطخ: )ابغ ىذاـ،    (10)
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  .أراد بالكل كل العػامل عمى ما يذعخ بو فْ كسمب الكل يػجب سمب إلخ إ: قػلو

بعس العػامل إلخ فالدؤاؿ مغ أصمو ساقط عمى ما أراد (1) عشج سمب العسـػأؼ : فضرجؽ قػلو

مب  ف أراد بو الػجػد سمبو يفضج عسػـ الدمب بالزخكرة كإلمجشذ ك  حضشئحالجشذ مغ العػامل ألف الدَّ

لظ إذ سمب الػجػد السصمق يػجب سمب كل مقضج تحتو فمضكغ الدؤاؿ العامل فكح مصمق كجػدأعشي 

  .فخاد جسضعيايخ تدمضع كػف السخاد بالعػامل األعمى تقج

 أؼ عغ كجػد جسضع العػامل. شسػؿ الػجػدقػلو: عغ 

 . ((2)) بذسػؿ العجـ بعسـػ الدمب :قػلو 

  .((3)) كعجـ البعس تخاف أيزًا اؼ بػجػد البعس: باالققػلو

 .(1)ػؿخارجا مغ السحس إفادة أداة  العجكؿ ىػ أف ال يكػف  عمى الدمبُ  العجكؿ: لكغ عمى قػلو

                                                           

، 1ج األشسػنى أللفية ابغ مالظ،حاشية الرباف عمى شخح ؛ ابغ الرباف، 122، ص1، جأصػؿ الشحػ
 (.195ص

: كالسخاد بو تقجيع أداة الشفي عمى أداة العسـػ كقػلظ: "ما كل ما يعمع يقاؿ" أؼ: ال يعمع كل القػؿ سمب العسـػ   (1)
  :بل بعزو. كمشو قػؿ الستشبي

 تجخؼ الخياح بسا ال تذتيي الدفغ  ما كل ما يتسشى السخء يجركو 
 .كل( يخيج: ال يجرؾ كل ما يتسشاه بل تعزوقجـ أداة الشفي عمى )

كالسخاد بو تقجيع العسـػ عمى الشفي كقػلظ: "كل ما يقػلو الخزع غضخ صحضح" أؼ: جسضع أقػالو غضخ  عسـػ الدمب:
؛  ابغ 130، ص2دستػر العمساء = جامع العمـػ في اصصبلحات الفشػف، ألحسج نكخؼ، ج صحضحة.)
، الشحػ ؛ عباس حدغ109، ص3، ج أللفية ابغ مالظ شسػنىحاشية الرباف عمى شخح األالرباف، 

؛ المباب في قػاعج المغة كآالت األدب الشحػ كالرخؼ كالببلغة كالعخكض كالمغة 515، ص3، ج الػافي
خاج، راجعو: خضخ الجيغ شسدي باشا، دار الفكخ  ـ،  1983ىػ ؛  1403، 1دمذق، ط –كالسثل، دمحم عمي الدَّ

 (.165، ص1ج
ػ في ب)شسػؿ العجـ أؼ بعسـػ الدمب(.  (2)  
ػ في ب سقط)كعجـ البعس(.  (3)  
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[ 188الستقجمة القائمة أف التجخيج عغ شسػؿ الػجػد]ب/ ((3))إلخ حاصمو مع (2): كإثبات التجخيجقػلو

ضغ أحجىسا كىحا السشع مكابخة ألف التجخيج عغ جسضع العػامل يحتسل معشض ((4))كقج يكػف باالقتخاف

فخاد العػامل كالثاني التجخيج عغ جسضعيا مغ حضث الجسضع كالثاني أضيخ التجخيج عغ كل فخد مغ أ

  .تعمضق الحكع بالػصف يذعخ باعتبار قضج الحضثضةألف 

 (5).العجكؿعمى الدمب البديط أي ال الدمب : بسعشى قػلو

 .: أنو بسعشى الدمب البدضطقػلو: فضفضج سمب العسػـ مفخع عمى قػلو

 ]السشدػب كالسشدػب إليو[:

كالسشدػب إلضو ىػ المفع الػاقع (6)ىػ المفعالسشدػب : ندبة السفعػؿ إلى السرجر يعشي أف قػلو

 .عمى السمفػظ

                                                           

 في ب ) أف الإفادة سمب خارجا مغ السجيػؿ(.   (1)
َد   (2)  د الذجخَة". يجخِّد، تجخيًجاجخَّ يَء: جَخده، قذخه كأزاؿ ما عمضو "جخَّ د الذَّ ، فيػ ُمجخِّد، كالسفعػؿ ُمجخَّد، جخَّ

 بعس َمَعاني المَّْفع َكِإَراَدة اْلَبْعس َكيَتَعمَّق ِبَسْفيـػ المَّْفع : ىَػ ححؼالتَّْجِخيج
ِسضخ ِفي  كااللتفات عمى ما قالػا: ىَػ نقل معشػؼ اَل َلْفِطي َفَقط، فبضشيسا ُعُسـػ كخرػص مغ َكجو، ك َأف يكػف الزَّ

مػسػعة ؛ التياكني، 274، ص1، جالكمياتبػ البقاء،  أ .)اْلُسْشَتقل ِإَلْضو َعاِئًجا ِفي نفذ اأْلَمخ ِإَلى اْلُسْشَتقل َعشو
 (.  360، ص1جالسعاصخة، معجع المغة العخبية د. أحسج مختار، ؛382، ص1، جكذاؼ اصصبلحات

ػ في ب )مشع(.  (3)  
ػ في ب)باالفتخاؽ(.  (4)  

 في ب)أؼ ال الدمب ال العجكؿ(.   (5)
 .في ب زيادة)إلضو ىػ السمفػظ(  (6) 

ىػ االسع السمحق بآخخه ياء مذجدة مكدػر ما قبميا؛ عبلمًة بالشدبة إلضو، كسا ألحقت التاء عبلمًة  االسع السشدػب:
، 1ج التعخيفات،؛ الجخجاني، 529، ص1ج عمل الشحػ،لمتأنضث، نحػ: برخؼ، كىاشسي. )ابغ الػراؽ، 

 ؛26ص
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كالسشدػب  اسغضخى"فّ "إك "كاف": أك ندبة الجديئات يعشي أف السشدػب ىػ جدئضات العػامل مثل قػلو

 .ىػ المفع الكمى الذامل ليا كالرادؽ عمضيا فبل يمـد ندبة الذيء إلى نفدو: (1)إليو

بيحه األبػاب الثبلثة  سا قضج العػاملإن (2)"صاحب السفّرل"يعشي أف  : حضث قرج بضاف إلخقػلو

 "ما في الجار مغ أحج" :كمغ الدائجة في نحػ "زيج ((4))بحدبظ " ((3))نحػ:  ج الباء الدائجة فيخخ كأ

كىػ لضذ إال  ((5))كالخبخ كغضخىسا ألنو لع يقرج تعخيف السبتجأ بل قرج بضاف السذتخؾ مغ السبتجأ

ا السرشف فمسا قرج تعخيف السبتجأ كحجه دكف بضاف السذتخؾ بضشيسا كفخكعيا كأمّ  :األبػاب الثبلثة

بحدبظ "يجاب عغ كركد  حضشئحمل صػنًا لمحّج عغ المفع ك أشمق العػامل كلع يخّز بعامل دكف عا

 كالسعجكـ. (7): "بأف الدائج(6) هكنحػ  "زيج

 :نحػ ((8))اامميع لع يُخكب احتخز بو عغ االسساء التي : كاحتخز بو عغ خبخ السبتجأ إلخ ككحاقػلو

 ."كاحج كاثشاف"

 (9)أؼ "الفاء فضو لمتعمضل"إلضو ك: فإنو خارج عغ ىحا القدع ألنو مدشج بو كىحا القدع مدشج قػلو

  .لضذ بسبتجأ ((10)) وَأنّ إاّل عغ ىحا القدع مغ السبتجأ  احتخز عشو ألنو خارج

                                                           

 ػ في ب)مثل كاف كغضخىا السشدػب إلضو(.   (1)
 (.425، ص1ج ل في صشعة اإلعخاب،السفرانطخ: )الدمخذخؼ،    (2)

ػ في ب سقط)نحػ(.  (3)  
ػ في ب زيادة)درىع(.  (4)  
ػ في ب سقط )الخبخ(.  (5)  

 في ب)نحػ(   (6)
 في ب )الديجاف(.   (7)

ػ في ب)لع تكب مع عاممو(.  (8)  
 في ب سقط )أؼ(.   (9)
ػ في ب )ال ألنو(.  (10)  
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 السحجكدف لمتقدضع "أك"الحؼ يجؿ عمى أف (2)أؼ حضث يتشاكؿ صجر الحج إلخ حاصمو((1))قػلو:

 ((5))ةلفط كمسة مذتخكة بضغ كبل القدسضغ كىي كجج في الحجّ  أحجىسا أنو شضئاف (4)الحجدكف ((3))

 "أك"فمػ كاف ((6)) فمػ كاف لتقدضع الحج لسا كججت فضو كالثاني صجؽ مشع الخمػ دكف الجسع االسع

كػف أنو لسانعة فت كأ أك لسانعة الخمّػ تقجيخه :الحّج لرجؽ مشع الجسع أيزًا فقػؿ الذارح لتقدضع

 .لسانعة الخمػّ  "أك"حضث أف  "أك" ((7))حضث يتشاكؿ تشاكؿيعمى عصفًا 

 :كنحػه "ىل"الحؼ ىػ أف كبًل مغ  :لؤلصالة أؼ عمى محىب األكؿ "االلف"كذكخ ((8)) قػلو:

 ."كاأللف"

 .تأمل أكلىلكاف  "بالفاء"إلخ  "األلف"فمػ قاؿ: فحكخ  :بشاء عمى السحىب الثاني (9)جضقض: أك لمتقػلو

عخاب السػصػؿ اقعة بعج السػصػؿ إعخابيا تابعة إلالػ ((1)) أف يعشي :(10)الرمةعخاب : لمدكـ إ قػلو

بلؼ ما نحغ فضو فإنو مدتقل في اإلعخاب كال غضخه فغضخه بخ "فْ إ"ك الخبخ فخفٌع كرفعا باالبتجاء  "فْ إ"

 .خخ يحتسل عمضو غضخ االبتجاءكجو آ

                                                           

ػ في ب سقط)قػلو(.  (1)  
 في ب)حاصمو أف(.   (2)

  (3)ػ في ب سقط )السحجكدف(. 
في المغة: السشع، كفي االصصبلح: قػٌؿ يذتسل عمى ما بو االشتخاؾ، كعمى ما بو االمتضاز.)الجخجاني،  الحج:   (4)

 (.83، ص1ج التعخيفات،
ػ في ب)كىػ لفع(.  (5)  
ػ في ب سقط)فمػ كاف لتقدضع الحج لسا كججت فضو كالثاني صجؽ مشع الخمػ دكف الجسع(  (6)  

(.ػ في ب)تقجيخًا كأنو لسانعة فضكػف عصفا عمى تشاكؿ(في ب سقط)حضث يتشاكؿ   (7)  
.ػ في ب سقط)قػلو(  (8)  

 في ب)إلى السقضج(.   (9)
 في ب)لمدـك اإلعخاب الرمة(.   (10)
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 .(2)ىالسحمّ  ئّل ل بإعخاب: بإعخابيا أؼ قػلو

كػف الرفة مبتجأ فؤلنو يكػف مبتجأ ببل خبخ  يخمخالفة األصل عمى تقجا مّ إ ((3))الستػائيا إلخقػلو: 

مقجمًا كاألصل في الخبخ  ((5))كػنيا ما عمى تقجيخ كػنيا خبخًا فمإك  ((4)) األصل كىػ خبلؼ

 .(6)التأخضخ

لدكاؿ  حضشئحالسحكػرة  ((8)) بالرفة البتجاءانتفت الزخكرة أؼ فضشبغي أف ال يجػز ا((7))قػلو: 

 .الزخكرة السػجبة

                                                           

َمة:  :ىَي ِفي ااِلْصِصبَلح َما ىَػ ِفي مػقع اْلَسْفُعػؿ ِبو تقاؿ باالشتخاؾ ِعْشجىع عمى َثبَلَثة الرِّ
َأؼ: َلضدت أصبل َكِإنََّسا ىَي ِزَياَدة يتع بيا ااِلْسع كيػضح َمْعَشاه،  َحْذًػا،َكىي الَِّتي يدسضيا ِسضَبَػْيو  صَمة اْلَسْػُصػؿ:

، 2ج الكتاب،)سضبػيو،  َكَقْػِلو: َمَخْرت بديج. صَمة ِبَسْعشى كصَمة، كحخؼ جخ َزاِئَجة: َأؼ اْلَحْخؼ صَمةَكىَحا 
 (.1094، 2ج مػسػعة كذاؼ اصصبلحات،التياكني،  ؛563، ص1، جالكمياتأبػ البقاء،   ؛107ص

ػ في ب سقط)أف(  (1)  
 في ب)إال السحل(.   (2) 

ػ في ب سقط)قػلو( في ب سقط )إلخ(.  (3)  
ػ في ب )خبلفو (سقط ) األصل(.   (4)  
ػ في ب )ال كػنيا(. في ب سقط)خبخا(.  (5)  

كِبَحْدِبَظ ": االسع الرخيح أك السؤكؿ بو السجخد عغ العػامل المفطضة غضخ الدائجة، نحػ: "زيج قائُع، السبتجأ ىػ   (6)
كمزسخ كػ "أنا كأنت كىػ "، كالخبخ : االسع السدشج إلى السبتجأ، كىػ قدساف: ضاىخ ، كالخبخ ىػِدْرىع "، 

ما لضذ جسمًة كال شبييا كلػ كاف مثشى أك مجسػعًا كػ "الديجاف قائساف،  :قدساف: مفخد كغضخ مفخد " فالسفخد ىشا
كالديجكف قائسػف ". كغضخ السفخد أربعة: الفعل مع فاعمو كػ "زيج قاـ "، كالسبتجأ مع خبخه، كػ " زيج أبػه قائع "، 

" زيج عشجؾ "، كالسجخ كر كػ " زيج في الجار"، كيخبخ بطخؼ السكاف كبالسجخكر عغ الحات كالطخؼ، كػ 
كالسعشى، نحػ "َزْيُج ِعْشَجؾ، كالخضُخ َلجيَظ، كالسؤمُغ في الِجْشِة، كالشعضع لو " كبطخؼ الدماف عغ السعشى فقط، 

شخح الترخيح عمى الػقاد،  ؛588، ص1جمغشي المبيب عغ كتب األعاريب،  نحػ "الرػـُ غجًا".)ابغ ىذاـ،
 (.  40، ص1، جدليل الصالبيغ لكبلـ الشحػييغ؛ السقجسي، 213، ص1ج التػضيح،

(.ػ في ب سقط )قػلو   (7)  
ػ في ب)بالرػرة(.  (8)  
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في ىحا الجػاب نطخ الستمدامو تػقف االبتجاء بالرفة عمى جعل  : قضل إذا جعل االسع الطاىخقػلو

 .(2)الجكرفاعبل كال يخفى أف جعمو فاعبل مػقػؼ عمى االبتجاء بيا فضمـد  ((1)) االسع الطاىخ

بكػنو إلى السبتجأ يزخب في نحػ: "زيج تقضضج االسشاد إلخ أؼ فبل يخد ب "يزخب" :: فبل يخد نحػقػلو

 "أبػه(3) يزخب أبػه" لدـك كػنو خبخ أـ مع أنو لضذ بخبخ ألف السدشج إلى السبتجأ ىػ جسمة :يزخب

 .(4)فإنو مدشٌج إلى أبّػه "زخب كحجهي"دكف 

 .ػ كعمى أف يكػف السخاد باإلسشاد اإلسشاد إلى السبتجأ: كعمى ىحا أقػلو

 .((5)) وب: السدشج قػلوة بتأكضج ألنو خخج مخّ  :قػلو

قجـ في الحكخ عمى الحات أف ي (6)الحقى ألنو ذات كالسحكػـ بو صفة ك ألنو مػصػؼ معش :قػلو

 [188]أ/.(7)انيالسع تختيبعمى كفق  تختيب األلفاظالرفة لضكػف 

                                                           

ػ في ب زيادة)في ىحا الجػاب نطخ الستمدامو تػقف االبتجاء بالرفة عمى جعل االسع الطاىخ(.  (1)  
ىػ تػقف الذيء عمى ما يتػقف عمضو، كيدسى: الجكر السرخح، كسا يتػقف "أ" عمى "ب"، كبالعكذ،  :الجكر   (2)

أك بسخاتب، كيدسى: الجكر السزسخ، كسا يتػقف"أ" عمى "ب"، ك "ب" عمى "ج"، ك "ج" عمى "أ"، كالفخؽ بضغ 
إف كاف صخيًحا، كفي تعخيف  الجكر كبضغ تعخيف الذيء بشفدو ىػ أنو في الجكر يمـد تقجمو عمضيا بسختبتضغ،

؛ أبػ البقاء، 105، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،  الذيء بشفدو يمـد تقجمو عمى نفدو بسختبة كاحجة.)
 (.447، ص1ج الكميات،

ػ في ب سقط) يزخب في نحػ زيج يزخب أبػه لدـك كػنو خبخ أـ مع أنو لضذ بخبخ ألف السدشج إلى السبتجأ   (3)
 ىػ جسمة يزخب(.

 في ب)األبّػة(.    (4)
تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ  ؛ السخادؼ،99، ص1، جالّخد َعمى الّشحاةانطخ: )ابغ َمَزاء القخشبي، 

 (.124، ص2ج حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،؛ الرباف، 860، ص1ج مالظ،
ػ في ب)السدشج إلضو(.  (5)  

 في ب)كحق(.   (6)
 في ب )السعاني( في األصل)السغاني(.   (7)
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عامبل في السحكـػ  كػنوفم (1)الفعمضةبقجيع الحكع في الجسمة ا ت: كألنو عسجة البضاف أؼ الكبلـ كأمّ قػلو

 ءك دكف السصخ  كاالعتبار بالصارغ  (2) شارءُ عمضو كمختبة العامل قبل مختبة السعسػؿ ألف العامل 
 .عمضو(3)

ضخب غبلمو ": كىػ في حضد الخبخ أؼ في مكاف الخبخ أك مغ متعمقاتو كيشبغي لسغ يجػز قػلو

 (5).كصمب الفعل لمسفعػؿ بل أشج(4) الخبخز ىحا ألف شمب السبتجأ أف يجػّ  "زيجاً 

                                                           

عمى كجو  العمع بشطع األلفاظ كالعبارات كتأليف السعاني السعمػمةما يدسضو الشاس كبلـ الشفذ كحجيث الشفذ ىػ 
مخرػص فمضذ في القمب إال معاني معمػمة كىي العمـػ كألفاظ مدسػعة ىي معمػمة بالدساع، كىػ أيزًا 

: الكبلـ الحؼ قاؿ بعس أىل السعاني .تأليف السعاني كاأللفاظ عمى تختيب كيشزاؼ إليوعمع معمـػ المفع. 
يػصف بالببلغة ىػ الحؼ يجّؿ بمفطو عمى معشاه المغػؼ أك العخفي أك الذخعي ثع تجج لحلظ السعشى داللة 

فالسعاني  أكؿ كمعاف ثػاف. فيشاؾ ألفاظ كمعافثانضة عمى السعشى السقرػد الحؼ يخيج الستكّمع إثباتو أك نفضو. 
األكؿ ىي مجلػالت التخاكضب كاأللفاظ التي تدّسى في عمع الشحػ أصل السعشى، كالسعاني الثػاني األغخاض 

كضع  االقتراد في االعتقاد،ىػ(،505أبػ حامج دمحم بغ دمحم الغدالي الصػسي )ت: التي يداؽ ليا الكبلـ. )
، 1ـ، ج 2004ىػ ؛  1424، 1لبشاف، ط –كت حػاشضو: عبج هللا دمحم الخمضمي، دار الكتب العمسضة، بضخ 

 (.1601، ص2، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات؛ التيانػؼ، 69ص
 في ب)الفعمضة(.    (1)
 في الشدختضغ )شار( بجكف اليسدة.كفي ب)شاٍر( بتديضل اليسدة كمثميا الصارغ كالسصخكء.   (2)
 (.1057، ص1ج ات،الكميأبػ البقاء،  الصَّاِرغ يِديل حكع السصخكء َعَمْضو.)   (3)
 في ب)السبتجأ لخبخه(.   (4)
ْتَبة َنْحػ: "ضخب ُغبَلمو زيجا" َفِإف اْلُجْسيػر يْسَشُعػَف التَّ    (5) ِسضخ مقجـ الخُّ ْقِجيع ِإذا َكاَف اْلَسْعُسػؿ الَِّحؼ اتَّرل ِبو الزَّ

ِسضخ عمى ُمَتَأّخخ لفطا ُرتبة كمغ القائمضغ بالجػاز َأُبػ عبج هللا الصُّػاَؿ مغ اْلُكػِفّضضغ كىػ مغ أصحاب  لعػد الزَّ
كعدؼ ِإَلى اأْلَْخَفر َكرجحو اْبغ جشي َكَصححو اْبغ َمالظ لػركده ِفي الّشطع 243ي، ككانت كفاتو سشة الكدائ

األصػؿ ابغ الدخاج،   ؛69، ص2، ج، السقتزبكثضخا َكَقْػِلو ))جدػ ربُّو َعشِّي َعِجؼَّ بَغ َحاِتع ...(( .) السبخد
 السفرل في صشعة اإلعخاب،مخذخؼ،  الد  ؛295، ص1ج الخرائز،؛ ابغ جشي، 87، ص1، جفي الشحػ

، شخح تدييل الفػائج؛  ابغ مالظ، 59، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼاألنبارؼ،   ؛38، ص1ج
 (. 242، ص1ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،؛ ابغ عقضل، 161، ص1ج
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 كما أحدغ ما قاؿ: (1):قاؿ ابغ البخىاف كػكب انقس: كفضو أؼ كفضو بعج ال يخفى كيخد عمضو قػلو

نكخة شئت كذلظ ألف الغخض مغ الكبلـ إفادة السخاشب فإذا  إذا حرمت الفائجة فأخبخ عغ أؼّ 

تجػيد االخبار عغ السبتجأ كىػ  (2) فزابط عمضو أك الحرمت جاز الحكع سػاء تخرز الحكع 

الستكمع بو فمػ عمع في السعخفة  (3)عمعحرػؿ ذلظ الحكع السحكػـ عمضو أك يعجـ عمع السخاشب ب

رجل ما مغ "عّج لغػ أك لػ لع يعمع كػف  "زيج قائع" :مثل فقمت "قضاـ زيج"عمع  ((4))لػ ذلظ كسا

ز الشكخة بػجو ككحا لع يتخّر  فْ كإ "رجل قائع في الجار" :جاز لظ أف تقػؿ "الخجاؿ قائسا في الّجار

اعمع أّف مشذأ إفادة السخاشب في ىحا السثاؿ األخضخ ذكخ لفع  "(5)كػكب انقس الداعة" :تقػؿ

 .فاألكلى لمذارح ذكخىا "الداعة"

                                                           

 ـ( 1064؛  000ق /  456؛  000ابغ  البخىاف:)   (1)
مغ أىل بغجاد، مغ كتبو " االختضار " في الفقو، ك " أصػؿ المغة  .الُعْكَبِخؼُّ  بِغ َبْخىافَ ِحِج بُغ َعِميِّ الَعبلََّمُة؛ َعْبُج الَػا 

ككاف مغ العمساء القائسضغ بعمـػ كثضخة، مشيا الشحػ كالمغة كمعخفة الّشدب كالحفع ألياـ . " ك " المسع " في الشحػ
 سيخ أعبلـ؛ الحىبي، 213، ص2، ، جالخكاة عمى أنباه الشحاة، إنباه القفصي العخب كأخبار الستقّجمضغ.)

الجػاىخ السزية ىػ(، 775عبج القادر بغ دمحم، محضي الجيغ القخشي الحشفي )ت:  ؛343، ص13ج الشببلء،
أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقبلني )ت:  ؛333، ص1كخاتذي، ج –، مضخ دمحم كتب خانو في شبقات الحشفية

 –اليشج، مؤسدة األعمسي لمسصبػعات بضخكت  –تحقضق: دائخة السعخؼ الشطامضة  ،لداف السيدافىػ(، 852
 (.176، ص4، جاألعبلـ ؛ الدركمي،82، ص4ـ ج1971ىػ /1390، 2لبشاف، ط

 في ب)فزابط( في األصل)فطابصة(.   (2)
 في ب )لمسحكـػ عمضو أك بعمع(.   (3)

ػ في ب سقط)لػ(.  (4)  
اَعة( ك  (5) آؿ  ].... ِفَئة تَقاتل ِفي َسِبضل هللا َكُأْخَخػ َكاِفَخةِإذا َكاَف اْلَكبَلـ ُمِفضجا َنْحػ: )َكْػَكب انقس الدَّ

)دمحم بغ عبج الخحسغ بغ عسخ، جبلؿ الجيغ القدكيشي الذافعي، السعخكؼ بخصضب دمذق  [،13/ 3عسخاف:
أبػ  ؛65، ص2،جبضخكت –عبج السشعع خفاجي، دار الجضل ، دمحم اإليزاح في عمـػ الببلغةىػ(،739)ت: 

 (.807، ص1ج الكميات معجع في السرصمحات كالفخكؽ المغػية،البقاء،  
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الفاعل يختّز بالحكع (2) فّ إ :ما قاؿ السرشفلفاعل يعشي قػلو: كيخد أيزًا جػاز تشكضخ ا((1))

الحكع غضخ مخرز  ((4)) يغضخألنو إذا حرل تخرضرو بالحكع فقط كاف  (3)عىفػ الستقجـ عمضو 

الحكع عمى الذيء ال يكػف إال  فْ إ :فضكػف قج حكست عمى الذيء قبل معخفتو كتخرضرو كقج قاؿ

الفعل  بأنو لسا ذكخ السحكػـ بو قبل السحكػـ عمضو حكع ((5)) كيسكغ أف يجاب عشوبعج معخفتو 

الحكع مغ حضث المفع مػصػؼ (7)إلضو مدشجٌ  محكػمًا عمضو بيحا الحكع فكأنو محكػرٌ  شيء((6))بكػف 

 .بسزسػف الحكع

بالرفة  (9)زلمدببضة أؼ فإنو تخّر  "بالعمع"في  "الباء"بالعمع بثبػت إلخ  (8)ز: فإنو تخّر قػلو

لسا كانت لمدؤاؿ عمى  (11)أـ السترمةبثبػت الخبخ ألحج الجشدضغ ألف  (10)"العمع"دبب السعشػية ل

                                                           

ػ في ب سقط)قػلو(  (1)  
 في ب سقط)إّف(.   (2)
 في ب)قػليع(.   (3)

ػ في ب)يعضغ(.  (4)  
  (5)ػ في ب)كيسكغ الجػاب(. 

ػ في ب)العقل يكػف(.  (6)  
 في ب)محكػر مدشج إلضو( في األصل )محكػرا مدشجا(.   (7)
 في ب)تخرضز(.   (8)
 في ب)تخرضز(.   (9)

 في ب)بدبب العمع(   (10)
كسػاء عمضيع ، كىي السعادلة ليسدة التدػية، نحػ: األكؿ: أـ السترمةأـ: حخؼ ميسل، لو أربعة أقداـ:    (11)

التي يصمب بيا كبجأ أـ ما يصمب بأؼ. نحػ:  ،[، أك ليسدة االستفياـ36]يذ/ ....(10)أأنحرتيع أـ لع تشحرىع
أـ" السترمة مشحرخة في نػعضغ، ألنيا إما  ."أقاـ زيج أـ قعج؟" كقج تححؼ اليسدة، لمعمع بيا.. كأـ ىحه عاشفة

ػعضغ مترمة ألف ما أف تتقجـ عمضيا ىسدة التدػية، أك ىسدة يصمب بيا كبػ"أـ" التعضضغ كإنسا سسضت في ىحيغ الش
قبميا كما بعجىا ال يدتغشى بأحجىسا عغ اآلخخ. كذىب ابغ كضداف إلى أف أصميا أك كالسضع بجؿ مغ الػاك 
ذكخ الشحاس في أـ ىحه خبلفًا، كأف أبا عبضجة ذىب إلى أنيا بسعشى اليسدة. فإذا قاؿ: "أقاـ زيج أـ عسخك؟ 

ضغ. كقضل: إف أـ لضدت بحخؼ عصف. ككػنيا حخؼ "فالسعشى: أعسخك قاـ؟ فضرضخ عمى محىبو استفيام
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قجيخ أؼ في ت "رجل في الجار أـ امخأة أ"ع بأصل الحكع ألحج الجشدضغ يكػف التعضضغ بعج عمع الستكم

الحاصل  ((2)) االختراص لػ كفى :عمى ىحا التقجيخ ما قضل (1)قطدا فمشيسا أؼ مغ الجشدضغ فضي

 في جػاز تشكضخ السبتجأ فجاز االبتجاء بأؼ نكخة كانت إذا كانت مخرػصة عشج الستكمع عشج الستكمع
صمة  "الباء"بل إنسا يصمب التخرضز في السبتجأ عشج السخاشب فإنو يخد ذلظ إذا جعل ((3))

 .لمتخرضز

 .: بسشدلة الرفات أؼ مسا يذعُخ بالرفات عمى ما قخرناهقػلو

الذضػع فكضف  ((5)) قمةالعسػـ عمى ما فدخه بو مغ  (4)ضجّ : كفضو أؼ كفضو نطخ ألفَّ الخرػص قػلو

 (6)ما التعضضغ كقج تعضغ السحكـػ عمضو في :يحرل بو كالجػاب أف السخاد بالخرػص في ىحا الباب

ثبت لو عجـ  "أف كل كلَّ فخد"فإف السعشى (7) "كل فخد فخد"أحج خضخ مشظ بالعسػـ الحؼ معشاه 

 .الخبخية

                                                           

؛ الػقاد، 204، ص1ج الجشى الجاني في حخكؼ السعاني،عصف ىػ محىب الجسيػر.) ابغ عمي السخادؼ، 
 (.170، ص2جشخح الترخيح عمى التػضيح، 

 في ب )فضيسا فقط(.   (1)
ػ في ب)االقتراص(  (2)  
في ب سقط)في جػاز تشكضخ السبتجأ فجاز االبتجاء بأؼ نكخة كانت إذا كانت مخرػصة عشج الستكمع(.  (3)  

 في ب)عشج(.   (4)
ػ في ب)قبمو(.   (5)  

 في ب)فضسا(.   (6)
كّل َفْخٍد َفْخٍد. كقػؿ السصّػؿ: )معخفة كلِّ َفْخٍد َفْخٍد مغ جدئضات األحػاؿ( . قاؿ السحّقُق الَفَشخّؼ: األقخُب أّنو مغ    (7)

التػكضج المفطي، كقج ُيجعل مغ قبضل كصف الذيء بشفدو قرجًا إلى الكساؿ، أك  السخاد: كّل فخد مشفخد عغ 
لتفرضل كاالنفخاد دكف االقتخاف، كقج ُيتخؾ لفع )كّل( في مثمو، مع اآلخخ، كحاصمو معخفة كّل فخد عمى سبضل ا

أّف العسػـَ مخاٌد، كسا ُيقاؿ: )معخفة َفْخٍد َفْخٍد( ، كالطاىخ أّف العسػـَ مدتفاٌد مغ قخيتو السقاـ، فإّف الشكخة في 
، السرباح السشيخالفضػمي،  اإِلثبات قج تععُّ، كيحتسُل أْف ُيحسَل عمى ححؼ السزاؼ، كىػ )كّل( بتمظ القخيشة.)
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مغ أف إفادة االختراص  (2):الدكاكي إشارة إلى ما قالو ((1))معشاهز بكػنو فاعبًل : فإنو تخرقػلو

جػاز تقجيخ كػف السدشج إلضو في األصل مؤخخًا عمى أنو فاعل معشى  :مذخكشة بذخشضغ أحجىسا

فاعبل معشى  "أنا"فضكػف  "أنا قست"فإنو يجػز أف يقجر أف أصمو  "أنا قست" (3):فقط ال لفطًا نحػ

كرّد عمضو بأف (5) مؤخخاً  أؼ يقجر أنو كاف في األصل(4)خضخأالت"تأكضج لفع كالثاني أف يعتبخ ذلظ 

الفاعل المفطي كالسعشػؼ كالتأكضج كالبجؿ سػاء في امتشاع التقجيع ما بقضا عمى حاليسا فتجػيد تقجيع 

 ((7))متشاعالفاعل تحكع ألف ادكف  ((6)) في التابع السعشػؼ دكف المفطّي تحّكع ككحا تجػيد الفدخ

كاف في األصل  "زيج قاـ" :فبل امتشاع في أف يقاؿ نحػ تقجيع الفاعل إنسا ىػ عشج كػنو فاعبًل كإال

                                                           

الفػائج العجيبة في إعخاب الكمسات ىػ(.1252ابغ عابجيغ، دمحم أمضغ الجمذقي الحشفي )ت:  ؛ 530، ص2ج
، 1ـ، ج1990ىػ ؛ 1410، 1بضخكت، ط –تحقضق: د. حاتع صالح الزامغ، دار الخائج العخبي  الغخيبة،

 (.44ص
ه(. ػ في ب)تخرضز( في ب زيادة)إلخ( في ب سقط)معشا  (1)  

 (.136، ص1، جمفتاح العمـػانطخ: )الدكاكي،    (2)
 ـ( 1229؛  1160ق /  626 - 555) الدكاكي:

خا ُيػُسف بغ أبي بكخ بغ ُمَحسَّج بغ َعمّي َأُبػ َيْعُقػب الدكاكي اْلَخَػاِرْزِمّي سخاج الّجيغ: كاَف ِإَماًما َكِبضخا َعالسا متبح 
في الشَّْحػ كالترخيف َكعمِسي اْلسَعاِني َكاْلَبَضاف َكاْلعُخكض َكالذعخ َكىَػ ُمَرشف ِمْفَتاح اْلُعُمـػ َكَقَخَأ َعَمْضو عمع 

َكبَلـ ُمْخَتار بغ َمْحُسػد الدَّاىِجّؼ َصاحب اْلقشضة تػّفي سشة ِسّت َكعْذخيغ كست ماَئة، َكُتػفِّي في نػاحي َقْخَية الْ 
اْلِكْشِجّؼ مغ قخػ السالضغ َككلج َلْضَمة الثُّبَلَثاء الثَّاِلث مغ جسادؼ األكلى سشة خسذ َكخسدضغ َكخْسذ ماَئة َرحَسو 

البمغة فضخكز آبادػ،  ؛225، ص2، جشبقات الحشفية الجػاىخ السزية فيغ القخشي، محضي الجيهللا َتَعاَلى.)
، 2، جبغية الػعاة في شبقات المغػييغ كالشحاةالدضػشي،  ؛105، ص1ج في تخاجع أئسة الشحػ كالمغة،

 (.364ص
، 2ج المسحة في شخح السمحة،ابغ الرائغ،   ؛312، ص2ج األصػؿ في الشحػ،انطخ: )ابغ الدخاج،    (3)

 (. 117، ص1، جبغية اإليزاح لتمخيز السفتاح في عمـػ الببلغةالرعضجؼ،  ؛703ص
 في ب)التاءخضخ(.   (4)
 في األصل)مػاخخا(.   (5)

ػ في ب)في الفاعل(.  (6)  
ػ في ب)المتشاع(.  (7)  
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أف جخد كاف في األصل صفة فقجـ كجعل  (1)"يفة  صِ قَ َجْخُد  "في  :كجعل مبتجأ كسا يقاؿ "قاـ زيج"

خكرة  العصف في ضإالّ (2)نو تابعًا مسا أجسع عمضو الشحاة:مزافًا إلضو كامتشاع تقجيع التابع حاؿ كػ 

بكػنو فاعبًل  (3)زفإنو تخّر  :يقػؿ ف األكلى لمذارح أف يقترخ عمى أفالذعخ فكا

 .[معشى189]ب/

  .كالتأخضخ قػلوبكػنو فاعبًل معشى أك ب: قػلومتعمق بسفيـػ  : عمى إبجاؿ شيءقػلو

ال يجػز أف يكػف  "الدبلـ"حاصمو الدؤاؿ أف  (5)إلخلسا كاف مرجرًا  (4)"بلـدال": فإف قضل قػلو

 "سبحاف هللا"مغ  "بحتس"ك "لبضظ"كمبضت مغ  "سبلـ عمضظ"مذتق مغ  "سمست"ألف  "سمست"مرجر 

 "سبلـ عمضظ" :وقػل "سمست"الحؼ ىػ مرجر  "سبلـ"فسعشى  "سبلـ عمضظ" :تقػل "سمست"فسعشى 

كاقع عمضظ فضتكخر  (6)"سبلـ عمضظ"لمفع اػلى ق "سبلـ عمضظ"ا يشبغي أف يكػف معشى فعمى ىح

سبلـ " :قػلولخصاب في أف معشاه كحلظ لكشو لضذ بتكخار ألف ا((7))الخصاب ك حاصل الجػاب 

                                                           

 أجخاد،بفتح الجضع كسكػف الخاء، الثػب الخمق، ُيَقاؿ: ثػب جخد َأؼ خمق َكاْلجسع  الَجْخُد:    (1)
ابغ  ؛42، ص1ج إصبلح السشصق،ابغ الدكضت،  فتح القاؼ ككدخ الصاء، ِدثاٌر ُمَخسٌَّل، ج: َقصاِئٌف  ) كالَقصيَفُة:

شخح ؛ الػقاد، 845، ص1ج القامػس السحيط،؛ الفضخكزآبادػ،  466، ص1ج جسيخة المغة،دريج األزدؼ ، 
 (.690، ص1ج الترخيح عمى التػضيح،

، 2ج الذافية، شخح الكافية؛ ابغ مالظ، 169، ص2ج شخح السفرل لمدمخذخي،انطخ: ) ابغ يعر،    (2)
الكافضة ابغ الحاجب،  ؛797، ص2، جتػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ ؛ السخادؼ،924ص

 (.28، 1في عمع الشحػ، ج
 في ب)تخرضز(.   (3)
 في ب)البلـ(.   (4)
 في ب سقط)إلخ(.   (5)

مغشي المبيب عغ كتب ؛ ابغ ىذاـ، 637، ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحاتانطخ: )التياكني،    (6)
 (.787، صز1، جاألعاريب

  (7)ػ في ب زيادة)سمسشا(.
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 ((1))كاف صػرتو صػرة الخصاب لكشو لضذ بسعتبخ فإنو لع يخد بو مخاشبًا بل الخصاب فْ كإ "عمضظ

مشو مخاشب  ((3)) الحؼ في المفع كاقع عمضظ إذا ىػ صالح ألف يخاد .((2))بل السعتبخ ىػ السخاشب

 .مغ ىحا المفع مصمقاً بل  (4)  ىشسعب "سبلـ عمضظ" :قػلومذتقًا مغ  لضذ "سمست"أك  دكف األكؿ

 .إلخ لتحقق تكخار الخصاب ىشا "لدمسظ هللا": حضث ال معشى قػلو

 .يتع مغ مفخديغ فاألصل في أجدائو اإلفخاد ((5)) أؼ كالكبلـ : لكػنو أحج جدئي الكبلـقػلو

 .بالجسمة : كألف الحكع أؼ الترجيق كسا يقع بالسفخد يقعقػلو

 .إفادتيا صحة الدكػت عمضيا ((6))مغ حضث ىي ىي أؼ مع قصع الشطخ عسا تعمقت بو كعغ : قػلو

إلخ اعمع أف ىحا الزسضخ العائج يجػز ححفو قضاسًا كسساعًا فالقضاس (7) "الُكخُّ  "،"الُبخُّ  " :: نحػقػلو

في مػضع كىػ أف يكػف الزسضخ مجخكرًا بسغ كالجسمة الخبخية ابتجائضة كالسبتجأ فضيا مغ مبلبدات 

الجار كالسجخكر  (9)ححؼضألف السبلبدة تذعخ بالزسضخ ف(8) بدتيغ الُبخُّ الُكخُّ نحػ:  السبتجأ األكؿ

                                                           

ػ في ب سقط)بل الخصاب(.  (1)  
ػ في ب)ىػ الخصاب(.  (2)  
ػ في ب)إذ ىػ الرالح إاّل أف يخد(.  (3)  

 في ب)لسعضغ(.   (4)
ػ في ب سقط)أؼ الكبلـ(.  (5)  
ػ في ب زيادة) عجـ(.  (6)  

: الِحشصة   (7)  ألىل العخاؽ يداكؼ ستضغ قفضّدا. كىػ مكضاؿ ُيكاؿ بو الدسغ كغضخه. )ابغ سضجه،  كالكّخ: مكياؿ. الُبخُّ
 (.  565، ص2ج لداف العخب،؛ ابغ مشطػر، 86، ص8، جكتاب العيغ؛ الفخاىضجؼ، 440، ص3ج السخرز،

، 1، جشخح تدييل الفػائجابغ مالظ،  ؛234، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،انطخ: )ابغ يعر،    (8)
 (. 184، ص1ج شخح عمى ألفية ابغ مالظ،األشسػني،  ؛246ص

 في ب)فححؼ(.   (9)
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قاؿ  "كلّ "الزسضخ مشرػبًا مفعػاًل بو كالسبتجأ  ((2))كاف كيححؼ أيزًا قضاسًا إذا (1):معًا قاؿ الفخاء

 الذاعخ: 

ُـّ  قج أصبحْت   (4)عِ شَ ْص أَ  و لعكمُّ  ((3))َذْنبًا  عميَّ   يعِ جَّ تَ  الِخضار أ

                                                           

قج سّػػ سضبػيو بضغ ُضخب زيج ضيخه كبصشو كُضخب زيج الطيخ كالبصغ، كبضغ مصخنا سيمشا كجبمشا كمصخنا    (1)
ديل كالجبل. فالطاىخ مغ قػلو أنو مػافق لقػؿ الفخاء، كلضذ ىحا عمى تقجيخ "مشو" إذ لػ كاف ذلظ الستػػ ال

كجػد األلف كالبلـ كعجميا، كسا استػيا في مثل: البخ الكّخ بدتضغ، فكاف يجػز أف يقاؿ ُضخب زيج ضيخ 
ػاف بجرىع، ألف البعزضة مفيػمة مع كبصغ كمصخنا سيل كجبل، كسا جاز أف يقاؿ البخ الكخ بدّتضغ، كالتسخ مش

شخح تدييل ؛ ابغ مالظ، 159، ص1، جالكتابسضبػيو،  عجـ األلف كالبلـ، كسا ىي مفيػمة مع كجػدىسا.)
 (.52، ص2ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،  ؛102، ص3ج الفػائج،

ػ في ب سقط)كاف(.  (2)  
ػ في ب)أـ الحضا(.  (3)  

 البضت: مغ الخجد   (4)
ِعي    عميَّ َذْنًبا كمُّو لع َأْصَشعِ  قج أصبحْت أُـّ الِخضار َتجَّ

، يحتسل أمخيغ: كمو لع أصشعأـ الخضار امخأتو، كارد بقػلو )ذنبا( أؼ ذنػبا، فجعل الػاحج في مػضع الجسضع. كقػلو: 
: إنو صشع بعزيا كلع يرشع جسضعيا، كسا كالػجو اآلخخإنو أراد لع يرشع جسضعا كال شضئا مشيا.  أحجىسا:

"قج":  اإلعخاب:تقػؿ: لسغ يجعي عمضظ أشضاء لع تفعل جسضعيا: ما فعمت جسضع ما ذكخت بل فعمت بعزو. 
حخؼ تحقضق كتقخيب. "أصبحت": فعل ماٍض ناقز مبشي عمى الفتح، كالتاء: لمتأنضث. "أـ": اسع )أصبح( 

جخكر بالكدخة. "تّجعي": فعل مزارع مخفػع بزّسة مقّجرة عمى الضاء، مخفػع بالزّسة. "الخضار": مزاؼ إلضو م
كالفاعل ضسضخ مدتتخ تقجيخه "ىي". "عمي": جار كمجخكر متعمقاف بػ "تّجعي". "ذنًبا": مفعػؿ بو مشرػب 
بالفتحة. "كّمو": مبتجأ مخفػع بالزّسة، كالياء: ضسضخ مترل في محل جّخ مزاؼ إلضو. "لع أصشع": لع: حخؼ 

كجسمة "قج أصبحت": .ـ كقمب كنفي، أصشع: فعل مزارع مجدـك بالدكػف، كحّخؾ بالكدخة لزخكرة القافضةجد 
ابتجائضة ال محل ليا مغ اإلعخاب. كجسمة "تّجعي": في محّل نرب خبخ "أصبحت". كجسمة "كّمو لع أصشع": 

 ."في محّل نرب صفة لػ "ذنًبا". كجسمة "أصشع": في محل رفع خبخ "كّمو
قػلو: "كّمو لع أصشع" حضث جاءت "كل" مبتجأ فضو ضسضخ يعػد عمى "ذنًبا"، كلػ نربيسا تػكضًجا لكاف  ج فيوكالذاى

شخح أبيات ؛ الدضخافي، 85، ص1، جالكتاب، سضبػيو 132، ص ديػانوأفزل.انطخ: )أبػ الشجع العجمى. 
تبييغ كجػه شػاذ  السحتدب فيق(، 392؛ أبػ الفتح عثساف بغ جشي السػصمي )ت: 13، ص1جسيبػيو، 

، 1ـ، ج1999ىػ؛ 1420، كزارة األكقاؼ؛السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمضة، ط،القخاءات كاإليزاح عشيا
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أحج إال ما مشيع "أؼ  "الجحج"بسعشى  "ألف كميع ضخبت" :قاؿ((2)) "قتمت عسجاً ثبلث كميغ " (1):كقاؿ

 :رّده إلى الحجة كسا تقػؿ في ((4)) مػجب يسكغ إذا كل حجةبلضذ ىػ  (3):فيكقاؿ الدضخا "ضخبت

جػاز ححؼ الزسضخ معو حجة في لو ال تأثضخ لم :ثع يقاؿ "ما زيج إاّل مزخكب" "زيج ضخبت"

َكَلَسْغ َصَبَخ َكَغَفَخ ِإفَّ َذِلَظ َلِسْغ  تعالى:  :قػلوا في السجخكر فشحػ في غضخ ذلظ أمّ  (5)يعاسكالد

                                                           

، البضتاف أمالي ابغ الذجخي   ؛ ابغ الذجخؼ،401، ص1جلمدمخذخي،  شخح السفرل؛ ابغ يعضر، 211ص
؛  ،72، ص2كالستّع األربعضغ، ج ،139، ص1أعادىسا في أمالي ابغ الذجخؼ افى السجمدضغ الخابع عذخ، ج

 (.20، ص3، ج359ج، ص1 خدانة األدب،البغجادؼ، 
 فَاْخَدػ هللا رابعة َتُعػدُ    َثبلُث كّميّغ َقتمُت َعْسجا    (1)

، كإف كاف محىبو في مثل ذلظ الشرب بالفعل بجلضل بخفع ثبلث كرفع كميغالبضت مغ الػافخ: الخكاية عشج سضبػيو 
"فيحا ضعضف، كالػجو األكثخ األعخؼ الشرب" كإنسا كاف ىحا ضعضًفا ألنو لع يحكخ العائج قػلو بعج إنذاده 

عمى السبتجأ، كلػ أنو قاؿ "ثبلث كميغ قتمتو عسجا" لكاف مخضًضا عشجه، كعمى كل حاؿ فإف الذاعخ قج أكج قػلو 
ػ فى السجمذ السػفى "ثبلث" كىػ نكخة بقػلو "كميغ" كذلظ ضاىخ إف شاء هللا، كالبضت أعاده ابغ الذجخ 

؛ 86، ص1، سضبػيو،ج الكتاب؛ 66، ص1، جالجسل في الشحػالفخاىضجؼ،   األربعضغ. كىػ مغ غضخ ندبة .)
يضمي،  ؛372، ص2ج اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ،؛ األنبارؼ،  275، ص1ج معانى القخآف،األخفر،  الدُّ

 (.139، ص1جالذجخي،  أمالي ابغابغ الذجخؼ،    ؛337، ص1ج نتائج الفكخ في الشَّحػ،
ػ في ب)فثمث عسخا(.  (2)  

 (.13، ص1ىػ(، ج385)شخح أبضات سضبػيو لمدضخافي )ت:    (3)
يخافي:         ـ(. 979 - 897ق /  368-284) الدِّ

كاف يجرس القخآف كالقخاءات كعمـػ القخآف، كالشحػ، كالمغة،  َأُبػ سعضج اْلحدغ بغ عبج هللا بغ السخزباف الدضخافي،
كالفقو، كالفخائس، كالكبلـ، كالذعخ، كالعخكض كالقػافي كالحداب؛ ككاف مغ أعمع الشاس بشحػ البرخيضغ، َكلو 

كلو كتاب " الفات الػصل كالقصع "، ككتاب " أخبار الشحػيضغ البرخيضغ "، ككتاب "  ." " شخح كتاب ِسضَبَػْيو
ُتػفي سشة َثَساف َكِستِّضَغ  خح مقرػرة ابغ دريج"، الػقف كاالبتجاء "، ككتاب " صشعة الذعخ كالببلغة "، ك " ش

، 1ج ندىة األلباء في شبقات األدباء،األنبارؼ،  ؛28، ص1ج تاريخ العمساء الشحػييغ،كثبلثسائة.) التشػخي، 
، 2ج األعبلـ،؛ الدركمي، 78، ص2الدماف، ج كفيات األعياف كأنباء أبشاء ابغ خمكاف،  ؛227ص
 (.195ص

ب(. ػ في ب)مػجب يػج  (4)  
 في ب )الدساع(.   (5)
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ذلظ مشو في السشرػب فضذتخط كػنو مشرػبًا بالفعل لفطًا أؼ [ 43/ 42,الذػرػ ]   َعْدـِ اأْلُُمػر

كال يختز مع كػنو سساعًا بالذعخ  (1)"زيج أنا ضارب" :أك برفة محبل نحػ "زيج ضخبت" :نحػ

 (2).ا السخفػع فبل يححؼ لكػنو عسجةخبلفًا لمكػفضضغ كأمّ 

سا متعمقًا بجسمة أؼ ب في بجسمة متعمق بسقجر أؼ ممترقا "الباء"بجسمة يعشي أف  : ممترقاً قػلو

عمى اإلشبلؽ كإال فالسقجر الستعمق بو ىػ الفعل فقط عمى السحىب  يرمح أف يكػف جسمة مع فاعمو

  :قػلواألصح كالزسضخ قج انتقل إلى الطخؼ كالجلضل عمضو أنو يؤكج ك

  كقػلو: (3)كيعصف عمضوالجىَخ َأْجَسُع  ِعْشجَ َفإفَّ ُفؤاِدؼ 

                                                           

 في ب )كزيج أنا ضارب(.   (1)
قاؿ محضي الجيغ عبج الحسضج في: شخح األشسػني عمى ألفضة ابغ مالظ: "إذا كاف الخابط مغ جسمة الخبخ    (2)

فإذا كاف مخفػعا فقج يكػف . ضسضخا؛ فقج يكػف ىحا الزسضخ مخفػعا، كقج يكػف مشرػبا، كقج يكػف مجخكرا
مبتجأ، نحػ قػلظ: "دمحم ىػ القائع"، بشاء عمى بعس السحاىب، كقج يكػف فاعبل، نحػ قػلظ: "دمحم ضخب 
غبلمو"، كنحػ قػلظ: "السحسجاف يقػماف"، كنحػ قػلظ: "السخمرػف يقػمػف بػاجباتيع"؛ كقج يكػف نائب فاعل، 

يسا"؛ كقج يكػف اسسا لكاف أك إحجػ نحػ قػلظ: "دمحم قتل ضمسا"، كنحػ قػلظ: "السحسجاف يحخماف الخضخ بطمس
كإذا كاف مشرػبا فقج يكػف ناصبو فعبل، نحػ . أخػاتيا، نحػ قػلظ: "إبخاىضع كاف معشا أمذ"؛ كنحػ ذلظ

قػلظ: "دمحم ضخبو خالجا"، كقج يكػف ناصبو كصفا، نحػ قػلظ: "دمحم أنا الزاربو"، كقج يكػف ناصبو حخفا، 
ذا كاف مجخكرا فقج يكػف مجخكرا بحخؼ جخ، نحػ قػلظ: "دمحم أخحت عشو كإ."نحػ قػلظ: "دمحم إنو رجل فاضل

، السفرل في صشعة اإلعخاب الدمخذخؼ،  )."األدب"، كقج يكػف مجخكرا باإلضافة، نحػ قػلظ: "دمحم أبػه عالع
 شخح الكافية الذافية،؛ ابغ مالظ، 139، ص1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،؛ أبػ البقاء ، 44، ص1ج
 (.184، ص1عمى ألفضة ابغ مالظ، جشخح األشسػني ؛ األشسػني، 345، ص1ج

 ػ في ب سقط)كقػلو فإف فؤادؼ عشج الجىخ أجسع كيعصف عمضو(.   (3)
 َفإفَّ ُفؤاِدؼ ِعْشَجؾ الجىَخ َأْجَسعُ   َفِإْف َيُظ ُجْثساِني ِبَأْرٍض ِسػاُكُع 

فإف: حخؼ مذبو بالفعل. فؤادؼ: اسع "إف" كمزاؼ إلضو "عشج": متعمق بسححكؼ  اإلعخاب: ،البيت مغ الصػيل
 الخبخ، كالكاؼ: مزاؼ إلضو: الجىخ: متعمق بالخبخ السححكؼ. أجسع: تػكضج لمزسضخ السدتكغ في الطخؼ.

 مػضع الذاىج: أجسع
"؛ ألنو، ال يرح أف يكػف كجو االستذياد: مجيء "أجسع" تػكضجا مخفػعا لمزسضخ السشتقل إلى الطخؼ، كىػ "عشجؾ
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بلـُ ك َعَمْضِظ َكَرْحَسة هللِا   (1) َذاِت ِعْخؽِ أال َيا َنْخَمًة ِمْغ   (2)الدَّ

                                                           

تػكضجا لػ "فؤادؼ" كال لػ "عشج" كال "لمجىخ"؛ ألف ىحه األلفاظ مشرػبة، ك"أجسع" مخفػعة، كالسخفػع، ال يكػف 
تػكضجا لمسشرػب، كفي الػقت نفدو، فبل يجػز أف يكػف تػكضجا لسححكؼ؛ ألف التػكضج، يشافي الححؼ، فمع 

غ في الطخؼ الػاقع متعمقو خبخا؛ ألف ىحا الزسضخ مخفػع عمى يبق إال أف يكػف تػكضجا لمزسضخ السدتك
 الفاعمضة.

؛ 111البضت لجسضل بغ عبج هللا بغ معسخ العحرؼ، ككاف ييػػ بثضشة بشت حبأ بغ ثعمبة ، في ديػانو، ص التخخيج:
، 1ج/ ، مغشي المبيب عغ كتب األعاريب،؛ ابغ ىذاـ5، ص1ج أمالي ابغ الذجخي،ابغ الذجخؼ، 

 (. 395،ص 1ج/ خدانة األدب،؛ البغجادؼ، 207، ص1، جشخح الترخيح عمى التػضيحلػقاد، ؛ ا579ص
 في ب )عخفظ(.  (1)  

شدٌؿ ذاَت ِعْخؽ: ِبَكْدخ اْلعضغ َكِإْسَكاف الخَّاء َكىي عمى مخحَمَتْضِغ مغ َمكَّة ، "َأنَّو كقََّت ألىل الِعَخاؽ ذاَت ِعْخؽ" ىَػ م  
ِغضُخ. َكِقضَل: َمْعُخكؼ ِمْغ َمَشاِزِؿ الْ  ي ِبو ألفَّ ِفضو ِعْخقا، َكىَػ الَجَبل الرَّ ، ُيْحِخـ أىُل الِعَخاؽ بالحجِّ ِمْشو، ُسسِّ َحاجِّ

 الِعْخؽ ِمَغ اأْلَْرِض َسَبَخٌة ُتْشبُت الصَّْخفاء. كالصَّْخَفاُء: شجخ: كىي أربعة أصشاؼ مشيا األثل كالػحجة شخفاُء.)
؛ أبػ 219، ص3، جالحجيث كاألثخ الشياية في غخيبابغ األثضخ،  ؛37، ص1ج شمبة الصمبة،الشدفي، 

، تحقق: عبج الغشي الجقخ، دار تحخيخ ألفاظ التشبيوىػ(،676زكخيا محضي الجيغ يحضى بغ شخؼ الشػكؼ )ت: 
، 1، جالسصمع عمى ألفاظ السقشع، ؛ دمحم بغ أبي الفتح البعمي، 139، ص1، ج1408، 1دمذق، ط –القمع 
 (.249، ص10ج لداف العخب،؛ ابغ مشطػر، 203ص

بلـ   أال َيا َنْخَمًة ِمْغ َذاِت ِعْخِؽ    (2)  َعَمْضِظ َكَرْحَسة هللا الدَّ
: )عمضظ كرحسة هللا الّدبلـ( حضث كالّذاىُج فيو ،190حػاشي ديػانو، ص  البيت مغ الػافخ كيشدب إلى األحػص.

السعصػؼ عمضو كىػ )الّدبلـ( لمّزخكرة الّذعخّية. كتخخيجو فضو، كزد  قّجـ السعصػؼ كىػ )رحسة هللا( عمى
(، كقج عّقب البغجادّؼ عمى إنذاد ابغ الذجخّؼ ليحا 326ج، ص1 األصػؿ في الشحػ،عمضو: )ابغ الدخاج،  

فجعمو مغ باب تقجيع السعصػؼ، ال مغ باب تقجيع السفعػؿ معو؛ ألنو ىػ األصل، لكغ في »البضت بقػلو: 
معصػؼ عشج سضبػيو عمى الزسضخ السدتكّغ في الطخؼ،  قػلو « كرحسة هللا»خه نطخ، فإف قػلو: تشطض

ج، 1( ، كالبضاف الحػ أشار إلضو تقّجـ في 131،ص3)البغجادؼ، الخدانة األدب، ج« «. عمضظ»
مخفػع « الدبلـ»، كخبلصة ما ذكخه في ىحيغ السػضعضغ أف سضبػيو يخػ أف 192،ص2،ج399ص

كالتقجيخ: «. عمضظ»معصػؼ عمى الزسضخ السدتتخ في « رحسة هللا»خبخ مقّجـ، ك « عمضظ»ك باالبتجاء، 
كاستتخ فضو. كمحىب أبى الحدغ األخفر؛ « عمضظ»، كنقل ضسضخه إلى «حرل»الدبلـ حرل عمضظ، فححؼ 

عشجه « الدبلـ»كىػ اختضار ابغ الذجخّؼ؛أنو أراد: عمضظ الدبلـ كرحسة هللا، فقّجـ السعصػؼ ضخكرة؛ ألف 
معاني القخآف الدجاج،  ؛388، ص2ج الخرائز،ابغ جشي،   «.)مخفػع باالستقخار السقّجر في الطخؼ

 (.276، ص1ج أمالي ابغ الذجخي،ابغ الذجخؼ،   ؛309، ص2ج كإعخابو،
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كذىب [11/108, ىػد.] ....َفِفي اْلَجشَِّة َخاِلِجيَغ ِفضَيا..تعالى: قػلوكيشترب عشو الحاؿ ك 

 .إلى أف الزسضخ ححؼ مع الستعمق (1):الدضخافي

 "الباء"بجسمة فضكػف  ممترقا (3)خكضالجػاب ما مّخ مغ أف معشاه أنو معقضل أؼ قضل في  (2)قػلو:

الجسمة كالتراؽ الطخؼ بيا إال  حضشئحمشرػب عمى التسضضد أك الحاؿ فضكػف السقجر  متعمقًا بسقجرٍ 

 .: فإف قضل لمتفخيع عمى التفدضخ السحكػر قػلوفي  "فالفاء"الطخؼ نفدو 

 .العامل (4)جعل: فجعمو أؼ قػلو

 .ىيشا المغػّؼ أعشي السرجر: فخع الفعل الحؼ ىػ األصل السخاد بالفعل قػلو

ال األفعاؿ العامة أؼ مسا  كيشبغي أف يكػف ذلظ الفعل السقجر مغلفخعو أؼ لفخع الفعل  :قػلو 

 "شاربٍ "ك ،"كآكلٍ "عمضو كلػ كاف خاّصًا  كائغ كحاصل لضكػف الطخؼ داالً  :نحػمشو فعل  ((5))يخمػ

أؼ مغ يزسغ لظ كال يجػز عشج  "مغ لظ" :إال عشج قضاـ دلضل عمضو نحػ يقجر((6))يجد لع

َفَمسَّا َرآُه  : تعاؿ قػلوالطخؼ مدّجه كأما  إضيار ىحا العامل أصبًل لقضاـ القخيشة كسجّ  (7):الجسيػر

                                                           

 (.13، ص1ج شخح أبيات سيبػيو،انطخ: )الدضخافي،     (1)
 في ب سقط)قػلو(.   (2)
 في ب)مفخكض(.   (3)
 في ب)فجعل(.   (4)

في األصل )يخ~( كفي ب )يخمػ( فثبت الكمسة بجؿ اخترار.  (5)  
ػ في ب سقط)يجد(  (6)  

قاؿ في العباب: السفعػؿ بو الحؼ بػاسصة حخؼ الجّخ في اصصبلحيع يدّسى ضخفا أيزا. ثع الطخؼ سػاء    (7)
كاف مفعػاًل فضو أك مفعػاًل بو بػاسصة حخؼ الجّخ قدساف: لغػ كمدتقخ. فالمغػ ما كاف عاممو شضئا خارجا عغ 

معشاه، كسػاء كاف محكػرا نحػ: مفيـػ الطخؼ أؼ لضذ الطخؼ بستزّسغ لو، سػاء كاف ذلظ الذيء فعبل أك 
كالسدتقخ  .كإّنسا سّسي بو ألّنو زائج غضخ محتاج إلضو."مخرت بديج" أك مقجرا نحػ: "مغ لظ أؼ مغ يزسغ لظ"

ما كاف عاممو بسعشى االستقخار كالحرػؿ كنحػىسا مغ األفعاؿ العامة كالثبػت كالػجػد مقجرا غضخ محكػر 
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 حاؿ الطخؼكلضذ بسعشى كأنشا ككحا  فسعشاه ساكشا غضخ متحخؾ [ 27/40, الشسل] .ُمْدَتِقّخًا ِعشَجُه..
السػاضع األربعة ال  (2)ذلظكفضسا عجا  ، ك"الحاؿ" ،ك"الرمة" ،في ثبلثة مػاضع: أخخ "الرفة"(1)

 .الطخكؼ كالجار كالسجخكر إال بسمفػظ مػجػد يتعمق

يكػف مذتقًا ال محالة كىػ كالفعل  :االسع السقجرأف  [189]أ/االسع عشو إلخ فضو : كالقػؿ يخمػقػلو

 .اخمّػه عغ الزسضخ اتفاقًا إذا لع يخفع ضاىخ  في عجـ جػاز

                                                           

ألّف الفعل كىػ استقّخ أك معشاه مقّجر قبمو نحػ: "كاف زيج في الجار". أك  كإّنسا سّسي بو .نحػ: زيج في الجار
استقخ في الجار. فالطخؼ مدتقخ فضو، فححؼ عامل الطخؼ كسّج الطخؼ مدّجه، كاستتخ الزسضخ فضو. كقضل ال 

ّف السخكر كػف الستعّمق متزسشا فضو فخخج بيحا نحػ: "مخرت بديج"، أل األكؿ:بّج في السدتقخ مغ ثبلثة أمػر: 
: أف يكػف الستعمق مغ األفعاؿ العامة فخخج زيج في الجار كالثانيلضذ متزسشا في الجار بل ىػ أمخ خارج. 

: أف يكػف الستعمق غضخ محكػر فخخج زيج حاصل في الجار. كقاؿ ابغ جشي: كالثالثإذا قجر متعمقو خاصا. 
؛ رضي 141، ص1جكاإلعخاب، في عمل البشاء المبابيجػز إضيار عاممو كال حجة لو. انطخ: )أبػ البقاء، 

ابغ  ؛32، ص2، جالعباب الداخخ كالمباب الفاخخىػ(، 650الجيغ الحدغ القخشي الرغاني الحشفي )ت: 
 شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،ابغ عقضل،  ؛ 206، ص1جمغشي المبيب عغ كتب األعاريب، ىذاـ، 

مػسػعة كذاؼ التيانػؼ،  ؛43، ص2ج ية ابغ مالظ،األشسػني عمى ألف شخحاألشسػني،  ؛213، ص1ج
 (.1142، ص2، جاصصبلحات

الػعاء، كىػ متشاىي  الطخؼ في المغةدكف الكػفضضغ؛ ألف  "ضخًفا": كىػ السدسى عشج البرخيضغ السفعػؿ فيو   (1)
األقصار، كالجخاب كالعجؿ، كالحؼ يدسػنو ضخًفا مغ السكاف لضذ كحلظ، كسساه الفخاء محبل، كالكدائي 

باشخاد، مغ اسع كقت، أك" مغ "اسع الطخؼ ما ضسغ معشى "في"" الطخفية ".الطخكؼ صفاتكأصحابو يدسػف 
"جار مجخاه"، أؼ: مجخػ أحجىسا فالسكاف مكاف، أك" مغ "اسع عخضت داللتو عمى أحجىسا، أك" مغ اسع 

االسع .كالدماف كػ:"امكث ىشا أزمشا، فػ"ىشا" اسع إشارة مغ أسساء السكاف، ك"أزمشا" جسع "زمغ" مغ أسساء الدماف
 أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،ابغ مالظ،  أؼ: الدماف أك السكاف.) أحجىسا"الحؼ عخضت داللتو عمى 

شخح األشسػني عمى ألفية ابغ ؛ األشسػني، 686، ص2، جشخح الكافية الذافيةابغ مالظ،  ؛204، ص2ج
حاشية الرباف عمى ؛ الرباف، 115، ص1ج شخح الترخيح عمى التػضيح،الػقاد،  ؛485، 1، جمالظ
 (.207، ص2، جاألشسػنى أللفية ابغ مالظ شخح

 في ب سقط)ذلظ(.   (2)
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ا أف الطخؼ إذ  (2) عمضو جسعبعزيع ]أنو[ م عيّ كاد (1):: فاعل الطخكؼ قاؿ أبػ عميّ قػلو

 أك ،"حخؼ استفياـ"أك  ،"ذػ حاؿ"أك  ،"مبتجأ"أك  ،"مػصػؿ"أك  ،"مػصػؼ"عمى  ((3))اعتسج

ككحا إذا كقعت بعج أف السرجرية  :فإنو يجػز أف يخفع الطاىخ لتقػية باالعتساد قاؿ "نفي" (4)حخؼ
ال صخيح السرجر  .[41/39, ]فرمت َكِمْغ آَياِتِو َأنََّظ َتَخػ اأْلَْرَض َخاِشَعًة...  تعالى:  قػلوك(5)

 ا قػلو: أمّ 

ُدكع   حقًا بشي أبشاء سمَسى بِغ َجشَجٍؿ    (7)السجالذ كسطَ  إياؼَ  ((6))تيجُّ

                                                           

 (.281، ص1ج ،كتاب سيبػيوالتعميقة عمى انطخ: )أبػ عمي الفارسي،    (1)
 في األصل )نو(. في ب )أنو يجسع عمضو( في ب زيادة)أف يجسع عمضو(.  (2)  

ػ في ب)إنسا اعتسج(.  (3)  
 في ب سقط )حخؼ(.   (4)
في معخفة  شخح شحكر الحىبابغ ىذاـ،  ؛45، ص1ج اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ،انطخ: )األنبارؼ،    (5)

 (.500، ص1، جىسع اليػامع في شخح جسع الجػامعالدضػشي،   ؛268، ص1، جكبلـ العخب
ػ في ب)سيج لع(  (6)  

ُدكع إياَؼ كسَط السجالذ  أحقًا بشي أبشاِء سمَسى بِغ َجشَجٍؿ    (7)  تيجُّ
عمى « حقا»فضو: نرب  الذاىجقالو ، لقػمو، ك 42، كىػ لؤلسػد بغ يعفخ في ديػانو ص البيت مغ الصػيل

الطخؼ، كالتقجيخ: أفي حّق تيّجدكع إياؼ. كجاز كقػعو ضخفا كىػ مرجر في األصل لسا بضغ الفعل كالدماف 
مغ السذابية، ككأنو عمى ححؼ الػقت كإقامة السرجر مقامو، كقاؿ سضبػيو: في باب )أّف(: )كذلظ قػلظ: 

حق ذىاُبظ. فػ )أنظ( مبتجْأ ك )حقًا( في مػضع خبخه، ثع  أحقًا أنظ ذاىب، كالحقَّ أنظ ذاىب(. كأنو قاؿ: أفي
 :ساؽ سضبػيو الكبلـ حتى انتيى إلى قػلو:ْ  كزعع يػنذ أف العخب تشذج لؤلسػد بغ يعفخ

ُدكع إياَؼ كسَط السجالذ  أحقًا بشي أبشاِء سمَسى بِغ َجشَجٍؿ   تيجُّ
ُدكع( مبتجْأ ك )حقًا( خبخه. كأراد: يا َبشي أبشاء س مسى بغ جشجؿ. ككانػا تيجدكه بدبب فخس أخحىا ابشو الجخاح بغ )تيجُّ

، 3ج الكتاب،؛ سضبػيو، 42األسػد لخجل مغ بشي تضع هللا بغ ثعمبة يقاؿ لو فارس العرساء.) ديػانو ص 
؛ 197، ص3ج أمالي ابغ الذجخي،ابغ الذجخؼ،   ؛88، ص2ج شخح أبيات سيبػيو،؛ الدضخافي، 135ص

في شخح الذػاىج الذعخية ؛ دمحم بغ دمحم حدغ ُشخَّاب، 405، ص1، ج401، 1ج خدانة األدب،البغجادؼ، 
 2007ىػ؛  1427، 1لبشاف، ط –أمات الكتب الشحػية "ألربعة آالؼ شاىج شعخؼ" مؤسدة الخسالة، بضخكت 

 (.21، ص2ـ، ج
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ا في في جسضع ذلظ أف الطخؼ خبخ متقجـ عمى السبتجأ ك أمّ  :عتساد الطخؼ كيجػز أف يقاؿا فبل 

ىػ فاعل  :فالسخفػع مبتجأ مقجـ الخبخ كعشج الكػفضضغ "في الجار رجل" :غضخ السػاضع السحكػرة نحػ

في مثمو كبل  :يجػز األخفرك ،"قاـ زيج" :لمطخؼ لتزسشو معشى الفعل كسا قالػا في نحػ

 .(1)األمخيغ

 .غضخه أؼ مالو صجر الكبلـ كاالستفياـ ك : كاالستفياـقػلو

بسعخفة عغ نكخة  ((4))هجذلظ ألنو يخبخ عش (3):سيبػيو : فإف مغ مبتجأ مبشي عمى محىب ((2))قػلو 

مخرت " :عمى خبخه كالجسمة صفة لسا قبميا نحػ مقجـ أفعل التفزيل :متزسشة استفياـ أك نكخة ىي

مقجماف كالسثاؿ الستفق عمضو  يغ خبخافِ ىح مثل ((5)) أف عمى سيبػيوكغضخ  "بخجل أفزل مشو أبػه

  .مغ قاـ في ىحا السقاـ

 (6)" ائشاشَ بْ ػ أَ شُ بَ َبُشػف  :قػلو

                                                           

السفرل في ؛ الدمخذخؼ، 116،ص1ج معانى القخآف،األخفر،   ؛58، ص2جالكتاب، انطخ: )سضبػيو،    (1)
 (. 124، ص1ج شخح قصخ الشجى كبل الرجى،ابغ ىذاـ،   ؛44، ص1، جصشعة اإلعخاب

ػ في ب سقط)قػلو: فإف مغ مبتجأ إلخ كػف مغ(.  (2)  
 (.379، ص3ج الكتاب،)سضبػيو،    (3)

ػ في ب )عشو(.  (4)  
ػ في ب سقط)أف(.  (5)  

 في ب )ىػ ما ىػ ابابشا(.    (6)
 بشػىغ أبشاء الخجاؿ األباعج  بشػنا بشػ أبشائشا كبشاتشا 

: ال يعمع قائمو، مع شيختو في كتب الشحاة كأىل السعاني كالفخضضضغىحا البيت لمفخزدؽندب جساعة   .، كقاؿ قـػ
" بشػنا " بشػ: خبخ مقجـ، كبشػ مزاؼ كالزسضخ مزاؼ إلضو " بشػ " مبتجأ مؤخخ، كبشػ مزاؼ  االعخاب:
غ " أبشائشا " مزاؼ إلضو، كأبشاء مزاؼ كالزسضخ مزاؼ إلضو " كبشاتشا " الػاك عاشفة، بشات: مبتجأ كأبشاء م

أكؿ، كبشات مزاؼ كالزسضخ مزاؼ إلضو " بشػىغ " بشػ: مبتجأ ثاف، كبشػ مزاؼ كالزسضخ مزاؼ إلضو " 
تجأ االكؿ، كأبشاء مزاؼ ك" أبشاء " خبخ السبتجأ الثاني، كجسمة السبتجأ الثاني كخبخه في محل رفع خبخ السب



327 
 

ىػ محط الفائجة فسا يكػف فضو التذبضو الحؼ يحكخ  ((2))الخبخ ىشا إنا نعخؼ أف ((1))إلخ كالقخيشة

كلػ  "يػسف مثل أبي حشضفة أبػ" أؼ ،(4)"أبػ حشضفة (3)يػسفأبػ " :ظالجسمة ألجمو فيػ الخبخ كقػل

 (5).بأبي يػسف فأبػ يػسف ىػ الخبخ أردت تذبضو أبي حشضفة

                                                           

 .الخجاؿ " مزاؼ إلضو " األباعج " صفة لمخجاؿ
: قػلو " بشػنا بشػ أبشائشا " حضث قجـ الخبخ كىػ " بشػنا " عمى السبتجأ كىػ " بشػ أبشائشا " مع استػاء الذاىج فيو

لػجػد قخيشة معشػية  السبتجأ كالخبخ في التعخيف، فإف كبل مشيسا مزاؼ إلى ضسضخ الستكمع ؛ كإنسا ساغ ذلظ
تعضغ السبتجأ مشيسا، فإنظ قج عخفت أف الخبخ ىػ محط الفائجة، فسا يكػف فضو أساس التذبضو كىػ الحؼ تحكخ 

 ،شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظابغ عقضل،  الجسمة ألجمو.)
امع في شخح اليػ  ىسع؛ الدضػشي، 205، ص1ج أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،؛ ابغ ىذاـ، 233، ص1ج

 (.384، ص1ج جسع الجػامع،
ػ في ب)كالقخيب(.  (1)  
ػ في ب سقط)الخبخ(.  (2)  

 ـ(. 798 - 731ق /  182 - 113) أُبػ ُيػسف   (3)
ُث، َقاِضي الُقَزاِة،  اْلَقاِضي ، الُسْجَتيُج، الَعبلََّمُة، الُسَحجِّ ـُ َلِدـَ َأَبا َحِشضَفَة الشُّْعَساَف َأُبػ ُيْػُسَف َيْعُقػُب ْبُغ ِإْبَخاىضَع ىَػ اإِلَما

ْضَسخؼ الحشفي )ت:  ؛330، ص7، جالصبقات الكبخى ابغ سعج،   ْبَغ َثاِبٍت.) الحدضغ بغ عمي عبج هللا الرَّ
 ؛108، ص1ـ، ج1985 -ىػ 1405، 2بضخكت، ط –عالع الكتب  أخبار أبي حشيفة كأصحابو،ىػ(، 436

 (.469، ص7ج سيخ أعبلـ الشببلء،الحىبي، 
  ـ(. 767 - 699ق /  150 - 80)   (4)

خداًزا، كلج  أبػ حشيفة، بغ زكشا، فأما زكشي فإنو مغ أىل كابل، ككلج ثابت عمى اإلسبلـ، ككاف الشعساف بغ ثابت
 سشة ثسانضغ كمات ببغجاد سشة خسدضغ كمائة كىػ ابغ سبعضغ سشة. إماـ أصحاب الخأؼ، كفقضو أىل العخاؽ.)

شبقات ق(، 711ق(،ػ ىحبو: دمحم بغ مكـخ ابغ مشطػر )ت: 476الذضخازؼ )ت:  أبػ اسحاؽ إبخاىضع بغ عمي
أبػ زكخيا  ؛86، ص1، ج1970، 1لبشاف، ط –تحقق: إحداف عباس، دار الخائج العخبي، بضخكت  ،الفقياء

، األئسة األربعة أبي حشيفة كمالظ كالذافعي كأحسج مشازؿق(ػ 550يحضى بغ إبخاىضع األزدؼ الدمساسي )ت: 
 ؛163، ص1ـ، ج2002ىػ/1422، 1تحقق: محسػد بغ عبج الخحسغ قجح، مكتبة السمظ فيج الػششضة، ط، 

 (.36، ص8ج األعبلـ،الدركمي، 
، 1، جلمدمخذخي  شخح السفرل؛ ابغ يعر، 40، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼاألنبارؼ،  انطخ:)  (5)  

ىسع اليػامع في الدضػشي،   ؛205، ص1ج أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،ابغ ىذاـ،  ؛ 228ص
 (.384، ص1ج شخح جسع الجػامع،



328 
 

 ."زيج عجؿ"(2) احتخاز "عغ نحػ: (1)اً ضّ بلحصٍ ْص : اِ قػلو

أيزا كاجب لئبل يمتبذ  "قاما الديجاف" :أؼ كفي اشتخاط اإلفخاد نطخ ألف التقجيع في نحػ كفضو ((3))

حخفا داال عمى (4) "الػاك"ك "األلف"مغ يجػز كػف  :السبتجأ بالبجؿ مغ الزسضخ أك بالفاعل عمى قػؿ

  .(5)"وتثشضة الفاعل كجسعو "كالتاء" في "ضخبت

 .فبل يخد قػلول : ألف الخبخ جسمة عمةقػلو

نطخ ألنو يشاقس ما تقجـ مغ أف ما كقع ضخفا فاألكثخ أنو  امفخد"أيغ" : كفضو أؼ كفي جعل (6)قػلو

في  "فأيغ"سػاء قجر بالجسمة أك بالسفخد  اسع مفخد(7) "أيغ"كالجػاب أنو ال شظ أف لفع  بجسمةمقجر 

 .(8)"خبخ مفخد" ونّ أف يقاؿ إ مفخد كقع مػقع الجسمة عمى األصح فضرحّ  "أيغ زيج"

                                                           

 في ب)اصصبلحضا( في األصل)اصصبلحا(.   (1)
 في ب)اصصبلحضا( في ب سقط)نحػ(.   (2)

في ب سقط )قػلو(.  (3)  
لمسزسَخْيغ، كمّخَة ، فحىب سضبػيو إلى أّنيسا قج تكػناف تارًة اسَسْضغ األلف كالػاكقج اختمف العمساء في ىحه    (4)

تكػناف حخَفْضغ دالَّْضغ عمى التثشضة كالجسع، فإذا قمت: "الديجاف قاَما" فاأللُف اسٌع، كىي ضسضُخ الديَجْيغ، كإذا 
قمت: "الديجكف قامػا"، فالػاُك اسٌع، كىػ ضسضُخ "الديجيغ". كإذا قمت: "قاما الديجاف"، فاأللف حخٌؼ ُمؤِذٌف بأّف 

إذا قمت: "قامػا الديجكف" فالػاك حخؼ مؤذف بأف الفعل لجساعٍة. كىي لغٌة فاشضٌة لبعس  الفعل الثشضغ، ككحلظ
سضبػيو،  العخب، كثضخٌة في كبلـ العخب كأشعارىع، كعمضو جاء قػُليع: "َأَكُمػِني الَبخاِغضُث" في أحِج الػجػه. )

ىسع اليػامع في  الدضػشي،  ؛296، ص2ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر، 103، ص2ج الكتاب،
 (.80، ص2ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،؛ ابغ عقضل، 385، ص1ج شخح جسع الجػامع،

 في ب)ضخبت(.   (5)
 في ب)قػلو( كفي األصل فخاغ قجر كمسة)قػلو(   (6)
السبخد،   تأتي اسع استفياـ، كُيْدَتْفيُع ِبيا عغ السكاف، كىي مبشّضٌة عمى الفتح في كّل حاالتيا.) "َأْيَغ"كمسة:    (7)

، 4ج السخرز،؛ ابغ سضجه،  60، ص1ج ،األصػؿ في الشحػ؛ ابغ الدخاج، 63، ص3ج السقتزب،
 (. 266، ص1ج الببلغة العخبية،؛ لَحَبشََّكة السضجاني، 234ص

 لمدمخذخي، شخح السفرل؛ ابغ يعر، 6، ص1ج التعميقة عمى كتاب سيبػيو،ارسي، انطخ: )أبػ عمي الف   (8)
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 ((2))أف يقع (1)ئخ ما يقتزى صجر الكبلـ يكفضيايعشي أف االستفياـ كسا عمى جسمة لترجره: قػلو

 (5)الكمع مغ تساميا مغ(4)كما صار تمظ الجسمة  ركشيأحج  (3)اجسمة مغ الجسل بحضث ال يتقجـ عمضي

السعاني في الجسمة التي مغ  (8)معشىكسائخ ما يحجث  (7)"كاف كأخػاتيا"لسعشاىا  (6)ةالسغضخ 

فإف  "زيج مغ أبػه" :عقػليك  "ؼ أف تزخبو يزخبظالح"ك ،"الحؼ ما يزخب" :عقػليكأما  (9)جخمياي

كالسبتجأ مع  ((11))و ال يؤثخ في صمتو معشىنّ  أَ كاحجة إالّ  ((10))كمسةالسػصػؿ كإف كاف مع الرمة ل

السفخد كسا كاف السػصػؿ مع صمتو أنو ال يؤثخ معشى مغ السعاني في الخبخ لضذ ىػ معو أيزًا ك

                                                           

 (. 16، ص1ج الكافية في عمع الشحػ،؛ ابغ الحاجب، 102، ص1ج
 في ب زيادة)أف(.   (1)

ػ في ب زيادة)صجر(.  (2)  
 في ب)عمضو(.    (3)
 في ب )كال ما صار(.   (4)
 في ب)الكبلـ(.   (5)
 في ب)السغضخ(   (6)
، َكَما  َكاَف َكَأَخَػاتيا   (7) ، َكَما َزاَؿ، َكَما اْنَفظَّ ـَ َكىي: َكاَف، َكَصاَر، َكأمدى، َكأْصبح، كضل، َكَبات، كأضحى، َكَما َدا

َماف اْلُسَجّخد مغ اْلَحجث،  عسل فتئ، َكَما بخح، َكَلْضَذ، َكَما ترخؼ ِمْشيغَّ َكَما َكاَف ِفي معشاىغ ِمسَّا يجؿ عمى الدَّ
َفيِحه اأْلَْفَعاؿ كميا تجخل عمى اْلُسْبَتَجأ َكاْلَخَبخ َفتخفع اْلُسْبَتَجأ َكيرضخ اْسسيا كتشرب اْلَخَبخ  َكَأَخَػاتيا: َكافَ 

َكيرضخ َخَبخىا َكاْسسيا مذبو بالفاعل كخبخىا مذبو بالسفعػؿ َتقػؿ: َكاَف زيج َقاِئسا، َكَصاَر محسٌج َكاتبا، َكأْصبح 
ـَ سعضٌج َكِخيًسا، َكَما َزاَؿ َأبػؾ َعاِقبل، َكَما اْنَفظَّ األمضُخ َمْدُخكرا، كض ل جعفُخ َجاِلدًا، َكَبات َأُخػؾ الىضا،  كَكَما َدا

قاسُع ُمقضسا، َكَما فتئ عسُخك َجاىبل، َكَلْضَذ الخجُل َحاضخا، َكَكَحِلَظ َما ترخؼ ِمْشيا َتقػؿ، يكػف َأُخػؾ ُمْشَصمًقا، 
عا، َفِإذا اْجتسع ِفي اْلَكبَلـ معخَفة كنكخة جعمت اْسع َكاَف اْلسعخَفة، كخبخىا الشكَخة َتقػؿ: كلضرَبَحغَّ الحجيُث َشائِ 

، 1، جممحة اإلعخاب؛ دمحم الحخيخؼ، 37، 36، ص1ج المسع في العخبية،ابغ جشي،   َكاَف َعْسخك َكِخيًسا.)
 (.226، ص1ج أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،؛ ابغ ىذاـ، 51ص

 في ب سقط)معشى(.   (8)
 في ب)تجخميا(.   (9)
ػ في ب)ككمسة(.  (10)  
ػ في ب)يعشي(.  (11)  



330 
 

أك  "مغ زيج" : كمسة االستفياـ نحػعمع أنو ال يقع مغ جسمة مقتزضات الرجر خبخًا مفخدًا إالّ ا 

 .(1)"غبلـ مغ زيج" :مزاؼ إلضو نحػ

كالسخاد  : لتعمق الجار كالسجخكر إلخ فعمى ىحا يكػف السخاد بالخبخ السقجر العامل في السمفػظقػلو

 .متعمق بعامموالتعمق السذيػر مغ تعمق الجار كالسجخكر كحجه ب

لحرل أك حاصل  في األصل فاعبلً  "زيج"أؼ كاف  (2)ضدتس اؿ عغ السػصػؼ صفةُمد : قػلو

 .عغ السػصػفضة بأف جعل تسضضداً  ذيلمػصػفًا بسثميا فأ

إف ألف  "صجقوأظ خارج فبل نّ أأما " :ا نحػمّ إذا كقع بعج أ "حق لكاف كحا ككحا عظ قائنّ : "لػال أقػلو

 .لرجارة كل كاحج مشيسا "ال قبميا"ك ،"أما"ك  ،"لػال"ال تقع بعج  (3):السكدػرة

ثاؿ الثالث أك حكسا كسا في السثالضغ ا لفطا كالسمّ ا تعجد السخبخ عشو إالتعجد كذلظ فضس يجب(4) :قػلو

مغ الخبخيغ  كاحجٍ  السبتجأ بكلّ [190]ب/ اترف فضو مجسػع ((1))األصلاألكلضغ كالفخؽ بضشيسا أف 

                                                           

؛ 343، ص1ج شخح تدييل الفػائج،؛ ابغ مالظ، 243، 1ج شخح السفرل لمدمخذخي،انطخ: )ابغ يعر،    (1)
 (472، ص1ج شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،ابغ ىذاـ، 

 في ب)تسضضد(.   (2)
اأَلْصل كالسفتػحة فخع َعْشيا أِلَف اْلَكبَلـ َمَع اْلَسْكُدػَرة جسَمة غضخ مؤكلة بسفخد َكَمَع اْلَسْفُتػَحة  اْلَسْكُدػَرةِإف    (3)

مؤكؿ بسفخد َكَكػف اْلَسْشُصػؽ ِبو جسَمة مغ كل َكجو َأك ُمفخدا مغ كل َكجو أصل لَكػنو جسَمة مغ َكجو كمفخدا 
َياَدة أصل مغ َكجو َكأِلَف اْلَسْكُدػَرة  مدتغشضة بسعسػليا َعغ ِزَياَدة كالسفتػحة اَل َتْدَتْغِشي َعغ ِزَياَدة كالسجخد مغ الدِّ

ع ِإَلْضو ِبَحْحؼ َكأِلَف اْلَسْفُتػَحة ترضخ َمْكُدػَرة ِبَحْحؼ َما تَتَعمَّق ِبو َكاَل ترضخ اْلَسْكُدػَرة َمْفُتػَحة ِإالَّ ِبِدَياَدة كالسخجػ 
و ِبِدَياَدة َكأِلَف اْلَسْكُدػَرة تِفضج معشى َكاِحًجا َكىَػ التَّْأِكضج كالسفتػحة تفضجه َكتعمق َما بْعجىا ِبَسا أصل الستػصل ِإَلضْ 

قبميا َكأِلَنَّيا أشبو ِإْذ ىَي عاممة غضخ معسػلة كالسفتػحةعاممة كمعسػلة َكأِلَنَّيا ُمْدَتقمَّة كالسفتػحة كبعس اْسع ِإْذ 
ابغ  تقجيخه َكَقاَؿ قـػ اْلَسْفُتػَحة أصل اْلَسْكُدػَرة َكَقاَؿ آَخُخكَف كل َكاِحَجة أصل بخأسيا.)ىَي َكَما عسمت ِفضو ب

، 1ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،؛ الدضػشي، 527، ص4ج لمدمخذخي، شخح السفرليعر، 
 (.411، ص1ج حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،الرباف،  ؛501ص

 في ب زيادة)قج(.   (4)
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في جسضع أجدائو حبلكة  لسعشىا الخبخيغ إلى مجسػع السبتجأ إذ فالزسضخ يخجع مغ كل كاحج مغَ 

 خخ كحرل بوي جسضع أجدائو كانكدخ أحجىسا باآلألنو امتدج الصعساف ف((2)) كفضيا كل حسػضتو

خخ كإف كاف باآل (4) خخرف جدء السبتجأ بأحج الجدئضغ كاآلمتػسصة بضشيسا كفي الثاني ات((3)) كضفضتو

 "ىسا أبضزاف أسػداف" :ك تثشضة كجسعا كقػلظًا الزسضخ راجعا إلى مجسػعة بجلضل مصابقتيسا لو إفخاد

التراؿ البعزضغ  "بعزو أسػد"ك "بعزو أبضس"كإنسا جاز ذلظ مع أف السخاد أف  "ىع بضس سػد"ك

إلى مجسػع السبتجأ بل السعشى  (5)خجعيالأف الزسضخ في الثالث  :كأما الفخؽ بضشيسا كبضغ الثالث فيػ

كأف الثالث ال يدتعسل بغضخ عصف عشج الكل كفي األكلضغ أجاز أبػ  "ىسا رجل عالع كرجل جاىل"

 سببضة ألكؿ لمثاني.  :العصف كيخد عمضو أؼ عمى قػلو قضل (6)عمى

كإخبار بأنيا قػلو: إال أف يخاد الدببضة لمحكع إلخ يعشي أف حرػؿ الشعسة في أيجييع سبب لمحكع ك 

 مغ هللا تعالى.

كجػبًا كال يححؼ  "أما"تجخل عمى خبخ السبتجأ الػاقع بعج  "الفاء"قػلو: كالسبتجأ الجاخل عمضو اعمع أف  

...َفَأمَّا الَِّحيَغ  أك إلضسار القػؿ كقػلو تعالى:(7)"َأمَّا اْلِقَتاُؿ اَل ِقَتاَؿ َلَجْيُكعُ  كقػلو: " إال لزخكرة

ْت   ."أكفختع"أؼ فضقاؿ  [106/ 3,]آؿ عسخاف  ُكُجػُىُيْع َأَكَفْخُتْع...اْسَػدَّ

                                                           

ػ في ب)األكؿ(.  (1)  
ػ في ب )كميا غسػضو(.  (2)  
ػ في ب سقط)كضفضتو(.  (3)  

في ب زيادة)خبلؼ كىػ ال يرمح خبخًا عغ اسع العضغ كال حااًل مشو ( في ب سقط اذكخ مشيا سصخ في    (4)
[....قػلو: 190البجية كأخخ سصخ )باألخخ كإف كاف الزسضخ راجعا إلخ مجسػعة بجلضل مصابقتيسا ........ ]أ/

 كىػ ال يرمح خبخًا إلخ اعمع أف الطخؼ الدماف ال يكػف(.
 في األصل)ال بخجع(.   (5)
 (.37، ص1، جالتعميقة عمى كتاب سيبػيوانطخ: )أبػ عمي الفارسي،    (6)
حاشية الرباف عمى ؛ الرباف، 216، ص1، جاألشسػني عمى ألفية ابغ مالظ شخحانطخ: )األشسػني،    (7)
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في خبخ السػصػؿ كالسػصػؼ السحكػريغ  "الفاء"قػلو: فإنو ال يمـد في خبخه إلخ حاصمو أف دخػؿ  

أف ىػ لكػف السػصػؿ كالسػصػؼ لكمسة الذخط كالخبخ كالجدء إاّل أنيسا لسا لع يكػنا شخشا كجداء 

في خبخىسا بحخؼ الذخط لكغ  "الفاء"فضيسا أحكاـ الذخط كالجداء لع يكغ دخػؿ  يجبحخفضغ كلع 

األغمب األعع في السػصػؿ الحؼ يجخل في  كاعمع أف (1)"كل رجل فمو درىع" :يبقى الػركد بشحػ

نحػ: "مغ "فعل الذخط"ك (2)"اسساء الذخط"أف يكػف عاما كصمتو مدتقمة كسا في  "الفاء"خبخه 

 ِإفَّ الَِّحيَغ َفَتُشػا اْلُسْؤِمِشضَغ َكاْلُسْؤِمَشاتِ  يزخب اضخب" كقج يكػف خاصا كصمتو ماضضة كقػلو تعالى:

[ 10/ 85 ,البخكج] ككحا قػلو  (3)اآلية مدبػقة لمحكاية عغ جساعة مخرػصضغ حرل مشيع الفتغ

كقج يكػف السػصػؿ خاصا [59/6, ]الحذخ َكَمآ َأَفآَء َّللاَُّ َعَمى َرُسػِلِو ِمْشُيْع َفَسآ َأْكَجْفُتْع...  تعالى:

كَف ِمْشُو َفِإنَُّو ُمبَلِقضُكْع...  كصمتو مدتقبمة كقػلو تعالى:  [62/8,]الجسعة...ُقْل ِإفَّ اْلَسْػَت الَِّحؼ َتِفخُّ

مشو الذخز فسا القاه ذلظ الشػع كسػت  (4)إذ ال يخد كل مػت تفخكف مشو يمقاكع إذ رب مػت فخّ 

                                                           

 (329، ص1، جاألشسػنى أللفية ابغ مالظ شخح
ّح دخػؿ الفاء في الخبخ، كذلظ االسع السػصػؿ بفعل أك ضخؼ، أك قج يتزّسغ السبتجأ معشى الّذخط فضر   (1)

الّشكخة السػصػفة بيسا، مثل )اّلحؼ يأتضشي، أك في الّجار، فمو درىع(، ك )كّل رجل يأتضشي، أك في الّجار، فمو 
؛ 16، ص1،جالكافية في عمع الشحػ؛ ابغ الحاجب، 273، ص2ج األصػؿ في الشحػ،درىع(. )ابغ الدخاج، 

 (.47، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،خذخؼ، الدم
: التي تعمق شضئضغ أحجىسا عمى اآلخخ، تقػؿ: "مغ يرشع الخضَخ يدعْج، كمغ كىي أسساء الذخط السبشية   (2)

يرشع الذخ يذَق بو" كسػاء أكانت أدكات الذخط جازمة مثل: "َمْغ، َما، َميَسا، َمَتى، أيَّاف، أنَّى، حضُثسا" أـ 
لمشذخ كالتػزيع، ، مكتبة السعارؼ التصبيق الشحػي كانت غضخ جازمة مثل: "إذا". )الجكتػر عبجه الخاجحي، 

 (. 103، ص1دمحم عضج، الشحػ السرفى، مكتبة الذباب، ج ؛74، ص1ـ، ج1999ىػ 1420، 1ط
االمتحاف كاالختبار كااِلْبِتبَلء تقػؿ: َفَتْشُت الحىَب، إذا أدخمَتو الشار لتشطخ ما جػدتو. كديشاٌر َمْفتػٌف.  الِفْتَشُة:   (3)

اف. يخكػ بفتح الفاء كضسيا، فسغ ركاه بالفتح فيػ كاحج، كمغ ركاه كيدسَّى الرائُغ الفتَّاف، ككحلظ الذضص
؛ الدمخذخؼ، 2175، ص6، جالرحاح تاج المغةالفارابي،  : الَفْتُغ: اإلحخاؽ.)بالزع فيػ جسع. كقاؿ الخمضل

 (.234، ص1، جمختار الرحاح؛ الخازؼ، 87، ص3، جالفائق في غخيب الحجيث كاألثخ
، 8ج العيغ،الِفخار كالسفّخ لغتاف، كقضل: بل السفّخ: الَسيَخب، كىػ السػضع اّلحؼ ييخب إلضو.)الفخاىضجؼ،  فخ:   (4)
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مثبل كالقاه نػع آخخ مشو فالسعشى ىحه إالىضة التي تفخكف مشيا يبلقضكع. قػلو: أك  "بالدضف" "بالقتل"

أؼ يجؿ ما تضشى. قػلو: كلتغضخ الجسمة إلخ يعشي أنيسا يؤثخاف في معشى الجسمة  "في الجار"يقاؿ 

بشفضيسا إياىا مغ القصع لػجػد الخبخ عمى تقجيخ كجػد الذخط إلى الذكل كما يؤثخ في الجسمة ال 

جخل عمى جسمة مرجره يبلـز الترجر إال أف ىحا السبتجأ لكػنو غضخ راسخ العخؼ في الذخشضة ي

ِإفَّ الَِّحيَغ َفَتُشػا    جاز أف يجخل ما ال يؤثخ في الجسمة الستأخخة معشى ضاىخا كىػ أف نحػ قػلو:

إلى الذكل  :اآلف فقػلو: مغ القصع متعمق بقػلو لتغضخ ككحا قػلو [85/10 ,البخكج ] اْلُسْؤِمِشضَغ...

 .(1)يتزسغ معشى القتل

 ،"لكغ"ك ،"كأف"ك ،"إف"قػلو: كفضو أؼ كفي ىحا الجػاب السحكػر نطخ ألنو حضشئح يكػف بضاف إلحاؽ  

أىع كأكلى لكػنيا أقخب إلضيسا في السشع. قػلو: رفعا احتخاز عغ الرفة السقصػعة  (2)كلضت  ،"معمى"ب

نربًا عمى السفعػلضة كإنسا كجب ححفو لضعمع أنو كاف في األصل صفة فقصع لقرج السجح أك الحـ 

 أك التخخضع فمػ ضيخ السبتجأ لع يبق يتبضغ ذلظ.

كإنسا كجب ححفو لبلستغشاء عشو بجاللة القخيشة مع إرادة  "ىػ أكمو"اؼ  "أكمو"الخبخ  "زيج"قػلو: كفي  

 التخفضف.

قػلو: كلع يحكخ ذلظ أؼ كلع يحكخ السرشف كجػب الححؼ لقمتو ال لعجـ كجػده في الكبلـ. قػلو:  

كعّممػه أؼ عّمل البعس عجمو بكػنو السبتجأ ركشا في الكبلـ كالخكغ ال يححؼ كجػبا. قػلو: كقج 

                                                           

 (.126، ص15ج تيحيب المغة،؛ اليخكؼ، 255ص
، 1ج جسيخة المغة،، األزدؼابغ دريج  َمْعُخكٌؼ َكَباُبو َنَرَخ َك )َتْقَتااًل( َك )َقَتَمو ِقْتَمَة( ُسػٍء ِباْلَكْدِخ.) اْلَقْتُل:   (1)

 ( 247، ص1ج مختار الرحاح،؛ الخازؼ، 407ص
؛ الػقاد، شخح الترخيح 534، ص1انطخ: )السخادؼ، تػضضح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفضة ابغ مالظ، ج   (2)

 (.119، ص1عمى التػضضح، ج
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[ السخاشب لػجػد 190ـ]أ/إعآلالسقرػد إلخ السقرػد مغ ىحا الكبلـ يححؼ أؼ كجػبا ألف 

 . (2)ضشو باإلشارة لعجـ العمع بصمػعو ككجػده فػؽ األفقضككػنو شالعا ال تع (1)اليبلؿ

قػلو: فضكػف السعشى إلخ فعمى محىبو يكػف متعمقا بكائغ كمذبيو مغ متعمقات الطخكؼ العامة كال 

مزافا إلى الجسمة األسسضة إذ ال يزاؼ ضخكؼ السكاف إلى الجسمة  يجػز عمى قػلو: أف يكػف إذا

 إال حضث.

إذ (4) السفاجئةفي جسضع مػاضع إذا  (3)السبخدبعس مغ أنو ال يصخد ما ذىب قاؿ لسا قػلو: كال يخد  

  "(5)بالباب خخجت فإذا الدبع" :ا لسكاف الدبع بالباب كتأكيل قػليعفض :ال معشى لقػلظ

 كعشج بعس ىػ حخؼ فعمى ىحا يكػف الخبخ مححكفا ببل خبلؼ.(6) غضخه كىػ الدجاجقػلو: كعشج 

كال عغ اسع العضغ كال حااًل مشو خبخًا قػلو: كىػ ال يرمح خبخًا إلخ اعمع أف ضخؼ الدماف ال يكػف  

صفة لو لعجـ الفائجة إذ ال فائجة لتخرضز حرػؿ شيء بدماف ىػ في غضخه حاصل مثمو إال في 

                                                           

ُؿ َلْضَمٍة َكالثَّاِنَضُة اْليبَلؿُ    (1) ، الحسضخػ،  َكالثَّاِلَثُة ُثعَّ ىَػ َقَسٌخ.): َأكَّ ، 10جشسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ
 (.327، ص1ج مختار الرحاح،؛ الخازؼ، 6834ص

السحكع كالسحيط  : َما ضيخ ِفي نػاحي اْلفمظ كأشخاؼ اأَلْرض. َكجسعو: آَفاؽ.)ابغ سضجه،اأْلُفق، كاأُلْفق   (2)
، 1ج السرباح السشيخ،؛ الفضػمي، 5، ص10ج لداف العخب،شطػر، ؛ ابغ م478، ص6ج األعطع،

 (.16ص
 (.274، ص1ج السقتزب،انطخ:)السبخد،    (3)
 في األصل)السفاجأت(.   (4)

، 1ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعضر، 17، ص1ج الكافية في عمع الشحػ،انطخ: )ابغ الحاجب،   (5) 
 (.275، ص1ج شخح تدييل الفػائج،؛ ابغ مالظ، 238ص

 (.63، ص1ج حخكؼ السعاني كالرفات،انطخ:)الدجاج،    (6)
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 المضمةَ " :في حجكثيا كقتًا دكف كقت نحػ (2)السعشىبالعضغ  (1)يذبوأف  :أحجىا :ضعثبلثة مػا

 (4):القضذ امخؤ :أف يعمع إضافة معشى إلضو تقجيخ نحػ قػؿ :الثاني (3)"اليبلؿُ 

 الضػـَ خسٌخ كغًجا أمخٌ  

ال " :أف يكػف اسع العضغ عاما كاسع الدماف خاصا كقػلظ (5):الثالثكقػع أمخ  أؼ شخب خسخ ك 

لضذ في كقت "عمى تأكيل  [2/ 56]الػاقعة, ِلَػْقَعِتيا كاِذَبٌة    :(1)تعالى قاؿ هللا "المضمةكػكب 

                                                           

 في ب )شبضو(.   (1)
 في الشدختضغ)السعشى(.   (2)
ة بّضشت بعج حج اْلَخَبخ َماال يكػف َخبخا ِفي بعس    (3) َما اَل يكػف ُمْبَتجأ َكىَػ الشكَخة الَِّتي َلضدت َعامَّة َكاَل َخاصَّ

ْػـ  األحضاف َكَذِلَظ اْسع َماف َفِإنَّو اَل َيقع َخبخا َعغ َأسَساء الحكات َكِإنََّسا يخبخ ِبو َعغ َأسَساء اأْلَْحَجاث َتقػؿ الرَّ الدَّ
ِبشرب المَّْضَمة عمى َأنَّيا ضخؼ مخبخ  "المَّْيَمة اْليبَلؿ"َكالّدفخ َغجا َكاَل َتقػؿ زيج اْلَضْػـ َكاَل َعْسخك َغجا َفَأما َقْػليع: 

يبَلؿ مقجـ َعَمْضو فسؤكؿ كتأكيمو عمى َأف َأصمو المَّْضَمة ُرْؤَية اْليبَلؿ كالخؤية حجث اَل َذات ثعَّ ححؼ ِبو َعغ الْ 
ْؤَية كأقضع اْلُسَزاؼ ِإَلْضو مَقامو. )سضبػيو األصػؿ في ؛ ابغ الدخاج، 216، ص1ج الكتاب، ،اْلُسَزاؼ َكىَػ الخُّ

 (.237، ص1، جشخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخبابغ ىذاـ،   ؛63، ص1ج الشحػ،
ـ(، شاعخ جاىمي، أشيخ شعخاء 544-496ؽ. ىػ/80-130بغ حجخ بغ الحارث الكشجؼ، ) امخؤ القيذ   (4)

العخب، يساني األصل، مػلجه بشجج، كاف أبػه ممظ أسج كغصفاف كأمو أخت السيميل الذاعخ، قاؿ الذعخ كىػ 
ه إلى غبلـ، كجعل يذبب كيميػ كيعاشخ صعالضظ العخب، فبمغ ذلظ أباه، فشياه عغ سضختو فمع يشتو، فأبعج

حزخمػت، مػشغ أبضو كعذضختو، كىػ في نحػ العذخيغ مغ عسخه، أقاـ زىاء خسذ سشضغ، ثع جعل يشتقل مع 
أصحابو في أحضاء العخب، يذخب كيصخب كيغدك كيميػ، إلى أف ثار بشػ أسج عمى أبضو فقتمػه، فبمغو ذلظ كىػ 

اليـػ ، ال صحػ الضـػ كال سكخ غجًا، جالذ لمذخاب فقاؿ: رحع هللا أبي! ضضعشي صغضخًا كحسمشي دمو كبضخاً 
انطخ: )أبػ  . كنيس مغ غجه فمع يدؿ حتى ثأر ألبضو مغ بشي أسج، كقاؿ في ذلظ شعخًا كثضخًا.خسخ كغجًا أمخ

، تحقضق كشخح: الجكتػر محسػد كتاب الذعخ أك شخح األبيات السذكمة اإلعخابق(، 377عمي الفارسي)ت: 
أبػ الفزل  ؛250، ص 1ـ، ج 1988 -ىػ  1408، 1مرخ، ط –القاىخة دمحم الصشاحي، مكتبة الخانجي، 

تحقضق: دمحم محضى الجيغ عبج ، مجسع األمثاؿ، ق(518أحسج بغ دمحم بغ إبخاىضع السضجاني الشضدابػرؼ )ت: 
؛ 80، ص1ج الذجخي، أمالي ابغ؛ ابغ الذجخؼ، 417، ص 2الحسضج، دار السعخفة ؛ بضخكت، لبشاف، ج 

 .، ككتب الشحػ فى )باب السبتجأ كالخبخ(356، ص  8، ج332،ص 1، ج نة األدبالخداالبغجادؼ، 
تحقق: أحسج عبج  ليذ في كبلـ العخب،ىػ(، 370انطخ: )الحدضغ بغ أحسج بغ خالػيو، أبػ عبج هللا )ت:  (5)
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 أؼّ " :نحػ اسع الدماف مدئػاًل بو عغ زماف خاّص كاسع العضغ عاماً  (2)يكػف  أك "كقػعيا نفٌذ كاذبة

 (3)."متى لع يكغ رجل"ك ،"لضمة لضذ كػكب

 ذا عغ الطخفضة إذ ىػ إذف مفعػؿ بو لفاإنو إخخاج إل :لسا قضل ردّ  إلخ (4)تأ: كيكػف السفاجقػلو

  (5).تاءج

  .نطخ إذ ال قخيشة تجؿ عمضو كالححؼ ال يجػز إال لقخيشة : كفضو أؼ كفي تعمقو بالخاّص قػلو

 .مححكفة العائج ب إلخ فعمى ىحا يكػف ما مػصػلةضتخك في : أؼقػلو

أؼ في كقت التداـ العخب غضخ الخبخ في مػضعو بل  غضخ الخبخ مػضعو (6):كقت التداـ : أؼّ قػلو

 .أكلى ((1)) حاى

                                                           

، 1ج السخرز،ابغ سضجه،  ؛345، ص1ـ  ج1979ىػ ؛ 1399، مكة السكخمة، 2الغفػر عصار، ط
 (.176، ص1، جشخح شافية ابغ الحاجبالخضي اإلستخاباذؼ ،  ؛292ص

 في ب )قاؿ هللا(.   (1)
 في ب سقط)يكػف(.   (2)
 متى لع يكغ رجل(لع أججىا في كتب الشحػ بعج البحث. مثل ىحه األمثمة )ال كػكب المضمة()   (3)
 في ب)السفاجاءة(.   (4)
الخاص ال يكػف مدتقخا. قػلو: كفضو أؼ كفي تعمق بالخاّص  في ب سقط) قػلو: فبل يكػف مدتقخا ألف متعمق   (5)

 نطخ إذا ال قخيشة تجؿ عمضو كالححؼ كال يجػز إال لقخنة.(.
في ب زيادة تعمضق في اليامر)فإف االلتداـ ىػ قبػؿ السبلزمة كيجػز أف يكػف ما مػصػفة أؼ في حضد    (6)

 التداـ(.
ْيَء ِباْلَكْدِخ - ىَػ ِفي اْصِصبَلح البجيعضضغ َأف  ااِلْلِتَداـ:ُلُدكًما َك )ِلَداًما( َكَلِدْمُت ِبو َك )اَلَزْمُتو( . ؿ ز ـ: )َلِدْمُت( الذَّ

يْمَتـد الشاثخ ِفي نثخه كالشاضع ِفي نطسو ِبحخؼ قبل حخؼ الخكؼ َأك ِبَأْكَثَخ مغ حخؼ ِبالشِّْدَبِة ِإَلى قجرتو َمَع عجـ 
؛ أبػ 282، ص1ج الرحاح، مختارالخازؼ،  االرتباط، كالتعمق بذئ في غضخ انفكاؾ عشو.) االلتداـ: التََّكمُّف كقضل:

معجع لغة ؛ دمحم ركاس قمعجي ؛ حامج صادؽ قشضبي، 173، ص1ج ،  الكميات معجع في السرصمحات،البقاء
 (.86، صالفقياء
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كال يجػز أف يكػف  االسع السخفػع بعج لػال مبتجأ (3):البرخيػف قاؿ اسع كاقع إلخ  أؼ كلّ  ((2))قػلو: 

ميّّ ليمظ لػال عَ " :لكػنو جسمة خالضة عغ العائج إلى السبتجأ في األغمب كسا في (4)عجػابو خبخًا ل

كجػب الححؼ أحجىسا القخيشة الجالة عمى الخبخ  فخبخه مححكؼ كجػبًا لحرػؿ مذخكشي (5)"عسخ

السبتجأ السمدكـ فمػال دالة عمى أف الخبخ عمى انتفاء ((7)) مػضػعة لتجؿإذ ىي  (6)ةالسعضغ كىي لفط

 ."جػاب لػال" :كالثاني المفع الداّد مدج الخبخ كىػ "كال قاعج كال غضخىسا ،ال قائع"بعجىسا مػجػد 

 إلخ(8) :كقاؿ الكػفيػف : قػلو

  "َلْػ ذاُت ِسَػاٍر َلَصَسْتِشيك " (1):قػلولفعل مقجر كسا في  االسع الػاقع بعج لػال فاعل :قاؿ الكدائي 

                                                           

ػ في ب)ىػ(.  (1)  
ػ في ب سقط )قػلو(.  (2)  

ذىب الكػفضػف إلى أف "لػال" تخفع االسع بعجىا، نحػ "لػال زيٌج ألكخْمُتَظ"، كذىب البرخيػف إلى أنو يختفع    (3)
أما الكػفضػف فاحتجػا بأف قالػا: إنسا قمشا إنيا تخفع االسع بعجىا ألنيا نائب عغ الفعل الحؼ لػ َضيَخ  .باالبتجاء

خمتظ" لػ لع يسشعشي زيج مغ إكخامظ ألكخمتظ، إال أنيع ححفػا لخفع االسع؛ ألف التقجيخ في قػلظ "لػال زيج ألك
الفعل تخفضًفا، كزادكا "ال" عمى"لػ" فرار بسشدلة حخٍؼ كاحٍج، كصار ىحا بسشدلة قػليع "أما أنت مشصمقا انصمقُت 

 (.60، 1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼمعظ" كالتقجيخ فضو: إف كشت مشصمقا انصمقت معظ. )األنبارؼ، 
 في ب )خبخًا لو(   (4)
اِلْمِتَشاع الثَّاِني لُػُجػد األكؿ ِفضَسا َكاَف األكؿ مشفضا َكالثَّاِني مثبتا َنْحػ: "َلْػاَل َعمّي ليمظ عسخ". َمْعَشاه َأف  َلْػاَل :   (5)

اْلعمع ِبَأف عسخ كجػد َعمّي كـخ هللا َكجيو َسَبب لعجـ ىبَلؾ عسخ َرِضي هللا َتَعاَلى َعشو اَل َأف كجػده َدِلضل عمى 
لع ييمظ. كالقرة مذيػرة فإف عسخ أراد أف يخجع حامبل لسا زنت، فقاؿ لو أمضخ السؤمشضغ عمي ىحا سمصانظ 

كىحا صحضح، فإف قتل « لػال عمي ليمظ عسخ»عمضيا، فسا سمصانظ عمى ما في بصشيا، فكف عغ ذلظ، كقاؿ: 
؛ 80، ص1، جمساء = جامع العمـػدستػر العالجشضغ مغ غضخ برضخة خصأ عطضع، )أحسج نكخؼ، 

، 5، جشخح السفرل لمدمخذخي ؛ ابغ يعر، 432، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،الدمخذخؼ، 
 (.64، ص2, جالصخاز ألسخار الببلغة كعمـػ حقائق اإلعجاز؛، يحضى بغ حسدة الصالبي, 90ص

 في ب)لفع(.   (6)
ػ في ب)مخفػعة لضجؿ(  (7)  

 (568، ص2، جفي مدائل الخبلؼاإلنراؼ )األنبارؼ،    (8)



338 
 

ؿ المتشاع الثاني التي تفضج امتشاع األكّ  (2):"لػ"كذلظ ألف الطاىخ مشيا إنيا  كىػ قخيب مغ الرػاب

مع ككانت الزمة لمفعل لكػنيا حخؼ شخط فضشبغي  (4)"ال"دخمت عمى" ((3))ذخطال خكؼكسا يجيء ح

عمى ما كاف كسا يبقى مع  ((6))أيزًا  "ال"عمى ذلظ االقتزاء كمعشاه مع  "ال"عمى  ((5)) دخػليا

مّي ليمظ عسخ فضشتفي لػ لع يػجج عَ  ":لػال عمّي ليمظ عسخ"فسعشى  (7)حخكؼ الشفيمغ  "ال"غضخ 

 (9)ػتثببمفضجة  "لػال"كانت  (8)عسخغ األكؿ انتفاء كجػد النتفاء ىبلؾ عسخ فانتفاء االنتفاء ثبػت فسِ 

                                                           

 َلْػ ذاُت ِسَػاٍر َلَصَسْتِشي. َكمثل َذِلظ َقػؿ اْلَعَخب:    (1)
 )يزخب لمكخيع يطمسو دنئ فبل يقجر عمى احتساؿ ضمسو(

لػ ضمسشي َمْغ كاف كفؤا لي، لياف عمى، كالسعشى أؼ: "لػ َلَصَسْتِشي ذاُت ِسَػاٍر"؛ ألف "لػ" شالبة لمفعل داخمة عمضو، 
كلكغ ضمسشي ِمْغ ىػ دكني، كقضل أراد لػ َلَصَسْتِشي ُحخَّة، فجعل الدػار عبلمة لمحخية؛ ألف العخب قمسا ُتْمِبُذ 

َػار، فيػ يقػؿ: لػ كانت البلشسة حخة لكاف أخف عمي.) ؛  77، ص3ج السقتزب،السبخد،  اإلماء الدِّ
شسذ العمـػ ؛ الحسضخؼ، 174ص 2، جمجسع األمثاؿ؛ الشضدابػرؼ، 127، ص1ج البلمات،الدجاجي، 

خاج،  ؛3269، ص5،  ج كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ  (.283،ص1، جالمباب في قػاعج المغةالدَّ
امتشاع الذيء المتشاع غضخه، كمعشى "ال" الشفي أك الشيي. فمسا ركبا "لػ" كمعشى  أف لػال مخكبة مغ "لػ" ك"ال"  (2) 

ابغ  ؛314، ص1ج سخ صشاعة اإلعخاب،ابغ جشي،  ػع غضخه.)معا حجث معشى آخخ، كىػ امتشاع الذيء لػق
 (.129، ص1ج البلمات،الدجاجي،  ؛268، ص1، جاألصػؿ في الشحػالدخاج، 

ػ في ب سقط)الذخط(.  (3)  
في ب)إاّل(.   (4)  

ػ في ب)بعج دخػليا(.  (5)  
ػ في ب زيادة)باؽ(.  (6)  

كىي: ما، ك ال ،ك لع، كلسا، كلغ، كإف، فسا لشفي الحاؿ في قػلظ: ما يفعل كما زيج مشصمق أك  حخكؼ الشفي   (7)
أما "ما" فيي نفي لقػؿ  قاؿ سيبػيو:مشصمقًا عمى المغتضغ كلشفي الساضي السقخب مغ الحاؿ في قػلظ: ما فعل 

سضبػيو،  فكأنو قضل وهللا ما فعل.)القائل ىػ يفعل إذا كاف في فعل الحاؿ كإذا قاؿ: لقج فعل فإف نفضو ما فعل 
السفرل في صشعة ؛ الدمخذخؼ، 58، ص1ج شخح أبيات سيبػيو،الدضخافي،   ؛145، ص1، جالكتاب

 (.167، ص1ج عمل البشاء كاإلعخاب، المباب فيأبػ البقاء،  ؛405، ص1، جاإلعخاب
 في ب)فسغ ثعَّ(.  (8) 
 في ب)ثبػت(.   (9)
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 مغ ىحا (1)مشع البرخيػف لكغ  "ع تأتشي لذتستظلػل" :قػلظ في "لػ"كإفادة ؿ كانتفاء الثاني األكّ 

فعل كحسميع عمى ذلظ أف ال "ال"الجاخمة عمى ((3))كمسة بشفديا كلضدت"لػ" :لػال فّ كقالػا إ ((2)) التقجيخ

ال يجخل  ((5))"ال" لفعمفدخ كأيزا  "لػال"بّج مغ السفدخ كلضذ بعج كجػبا فبل (4)"لػ"إذا أضسخ بعج 

 "لػال"كال تكخيخ بعج  [191]ب/ مكخرًا في األغمبب القدع إالّ افي غضخ الجعاء كجػ  عمى الساضي

 العػامل. باالسساء كدائخ لػال ىي الػاقعة لبلسع الحؼ بعجىا لبلختراصيا (6):كقاؿ الفخاء

 :أك كمضيسا نحػ((8)) يجٌ خبي زَ نحػ: َض  أك السفعػؿ "زيجاً  (7)ىبخْ َض " :: مزافا إلى الفاعل نحػقػلو

 .(9)"اشَ اربْ َز تَ "

 قػؿ ذلظ.ي "جازينى سسع أذ" :نحػ خبلفا لمفخاءأك فعمضة سسضة مصمقًا اأك جسمة أؼ  :قػلو

 (1)ىحا السبتجأ. (10)مثل إلخ أؼ في خبخ"زيجًا  بيضخ ": كفي قػلو

                                                           

 (.62، ص1، جفي مدائل الخبلؼإلنراؼ انطخ: )األنبارؼ،   (1)
ػ في ب)التقخيب(.  (2)  
ػ في األصل)لػال( في ب سقط ك األصح)لػ(.  (3)  

 في ب)لػال(.   (4)
ػ في ب )المفع( في ب سقط)ال(.  (5)  

، تحقضق: معاني القخآفق( 207انطخ: )أبػ زكخيا يحضى بغ زياد بغ عبج هللا بغ مشطػر الجيمسي الفخاء )ت:    (6)
 -يػسف الشجاتي ، دمحم عمي الشجار،عبج الفتاح إسساعضل الذمبي, دار السرخية لمتألضف كالتخجسة أحسج 

أبػ عمي  ؛231، ص2؛  التعمضقة عمى كتاب سضبػيو ألبػ عمي الفارسي، ج334، ص1،ج 1مرخ، ط
 (.234،ص2، جشخح السفرل لمدمخذخي ؛ ابغ يعر، 66، ص1، جكتاب الذعخالفارسي،  

 ي(.في ب)ضخبش   (7)
 (8)ػ في ب سقط)نحػ ضخبي زيج(.

؛ ابغ سضجه، 249، ص2ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،  ؛69،ص4، جالكتابانطخ: )سضبػيو،    (9)
 (. 102، ص1ج شخح شافية ابغ الحاجب، ، ؛ الخضي اإلستخاباذؼ310، ص4ج السخرز،

 في ب سقط)مثل(.   (10)
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لضيا مع الجسمة السزاؼ إ "إذا"كثضخة مغ ححؼ  إلخ أؼ قضل فضو تكمفات(2)فحىب البرخيػف : قػلو

ألف معشى قػليع:  (3) كاف الشاقرةكمغ العجكؿ عغ ضاىخ معشى  كلع يثبت في غضخ ىحا السػضع

لو  ((5)) كال يطيخ كمغ قضاـ الحاؿ مقاـ الطخؼ (4)حاصل إذا كاف قائسا ضاىخ في معشى الشاقرة 

ا ببل اتحاد العامل في الحاؿ كصاحبييع التدام ((6)) لدميعكالحؼ أكقعيع في ىحا كاكقع غضخىع فضسا 

                                                           

فػ "ضخبي": مبتجأ أك مزاؼ إلضو، مغ إضافة السرجر إلى فاعمو، زيجا: مفعػؿ بو لمسرجر. قائسا: حاؿ مغ    (1)
ضسضخ مححكؼ، يفدخه زيج، كالخبخ: مححكؼ كجػبا، كال يرح أف تكػف الحاؿ السحكػرة خبخا عغ "ضخبي" 

 .ألف الخبخ كصف لمسبتجأ في السعشى، كالزخب ال يػصف بالقضاـ
، أف الخبخ مححكؼ، كأف الحاؿ سجت مدج الخبخ كأغشت كابغ ىذاـ، كجسيػر البرخييغ، كابغ مالظكيخى سيبػيو 

عشو، كذىب قـػ إلى أف الحاؿ، ىي الخبخ نفدو، فأعصػا الحاؿ حكع الطخؼ كامبل لسا رأكا مغ أكجو الذبو 
عل، أك نائب الفاعل بضشيسا، كذىب آخخكف إلى أف ىحا الحاؿ، أغشت عغ الخبخ، فبل تقجيخ، كسا يغشي الفا

 .عغ خبخ السبتجأ، إذا كاف كصفا، كىحا كما قبمو محىباف ضعضفاف، كالرػاب ما ذىب إلضو سضبػيو كالجسيػر
؛ ابغ 188، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ، ؛ األنبارؼ، 419، ص 1ج الكتاب،سضبػيو،  انطخ:)
تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح دؼ، ؛ السخا 284، ص2، ج مالظ شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغعقضل، 

؛ الػقاد، 221، ص1، جأكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظابغ ىذاـ،   ؛488، ص1، جألفية ابغ مالظ
 (.228، 229، ص، 1، جالترخيح عمى التػضيح شخح

 (.44، 1،جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼاألنبارؼ،  انطخ:)   (2)
 في ب زيادة)إلى معشى كاف التامة(.   (3)
ْيء،  َكاَف التَّامَّة:   (4) ْيء َكاْلسَخاد ِفي  كالشاقرة:ِبَسْعشى كجج َكحجث الذَّ ْيء بالذَّ ِبَسْعشى كجج َكحجث مػصػفضة الذَّ

ْيء ِفي مػصػفضة َنفدو، َفَكاَف ااِلْسع اْلَػاِحج َكاِفضا، َكاْلسَخاد ِفياْلقدع األكؿ : ُحُجكث اْلقدع الثَّاِني : ُحُجكث الذَّ
مػصػفضة أحج اأْلَمخْيِغ ِباآْلخِخ، َفبَل جـخ لع يكغ ااِلْسع اْلَػاِحج َكاِفضا بل اَل ُبج ِفضو مغ ذكخ االسسضغ َحتَّى ُيسكشو 

َكاـ، اَل داَلَلة ِفضيا عمى عجـ َسابق َكاَل عمى عج َكاَف الشَّاِقَرةَأف ُيِذضخ ِإَلى مػصػفضة َأحجىَسا ِباآْلخِخ،  ـ الجَّ
، َكلَحِلظ تْدَتْعسل ِفضَسا ىَػ َحادث مثل: )َكاَف زيج َراِكًبا( َكِفضَسا ىَػ َداِئع مثل }َكاَف هللا َغُفػًرا{.انطخ: )ابغ الرائغ

؛ 239، ص2ج اليػامع في شخح جسع الجػامع، ىسع؛ الدضػشي، 575، ص2ج المسحة في شخح السمحة،
 (.747، 1ج الكميات، أبػ البقاء، 

(.ػ في ب)كال نطضخ  (5)  
 ) ػ في ب)لـد (6)  
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إلضو اختبلؼ العاممضغ عمى ما ذىب  (2)زأنو يجػ  إلضو كالحقكال ضخكرة ألجأتيع  ((1))يعلّ دَ  دلضل ليع

 (4) صاحبيا كالعامل في الحاؿ حاصل كفي ،"حاصل قائساً  زيجاً  "ضخبيتقجيخه  :فضقػؿ (3) السالكيّ 

في الحاؿ لكػنو عامًا شامبًل لجسضع األفعاؿ كسا  ححفتا كأيغ أك الحاصل العامل قػؿفض "ضخبي"

لقضاـ  كالححؼ في كمضيسا كاجب (6)لطخؼلسذابية الحاؿ ا ،(5)"زيج عشجؾ أك في الجار" :ححفشاه في

 (8)البرخية حاصل عشجىػ  ((7))الحاؿ كالطخؼ مقاـ العامل كالقخيشة الجالة عمى تعضضغ الخبخ الحؼ 

 يسكغ تقضضجه بقضج إاّل بعج حرػلو.(9) ال اإلخبار عغ الزخب بكػنو مقضجًا بالقضاـ ألنو :ىػ

أنو  (1):أحجىساأمخاِف  (11)بصبلف محىب الكػفييغعمى  ((10))يجؿ : كيمدميع ححؼ إلخ يعشي أنوقػلو

لضذ في تقجيخىع ما يدّج مدج الخبخ ألف مقاـ الخبخ بعج الحاؿ كلضذ بعجىا لفع كاقع مػقع الخبخ 

                                                           

ػ في ب زيادة)َدّليع(.   (1)  
 في ب سقط)أنو( في ب)تجػيد(.  (2) 
 ـ( 1274 - 1203ق /  672 - 600ابغ ماِلظ: )   (3)

 دمحم بغ عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجّضاني، أبػ عبج هللا، جساؿ الجيغ: أحج األئسة في عمـػ العخبضة. كلج في جضاف
 (.233، ص6)باألنجلذ( كانتقل إلى دمذق فتػفي فضيا. أشيخ كتبو )األلفضة( في الشحػ.)الدركمي، األعبلـ، ج

قاؿ الخضي: "في باب السبتجأ : التداميع اتحاد العامل في الحاؿ كصاحبيا ال دلضل ليع عمضو كال ضخكرة ألجأتيع إلضو 
حاشية الرباف عمى شخح ابغ الرباف،   سالكي".)كالحق أنو يجػز اختبلؼ العاممضغ عمى ما ذىب إلضو ال

 (.269، ص2، جاألشسػنى أللفية ابغ مالظ
 في ب )حاصميا(.   (4)
شخح األشسػني عمى ألفية األشسػني،  ؛581، ص1ج مغشي المبيب عغ كتب األعاريب،انطخ: )ابغ ىذاـ،    (5)

 (.357، ص1ج، ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع؛ الدضػشي، 22، ص2جابغ مالظ، 
 في ب)لمطخؼ(.   (6)

ػ في ب سقط)لقضاـ الحاؿ كالطخؼ مقاـ العامل كالقخيشة الجالة عمى تعضضغ الخبخ الحؼ ىػ(  (7)  
 (197، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ)األنبارؼ،    (8)
 في ب سقط)ال(.   (9)
ػ في ب)يعشي أف الحؼ تجؿ(  (10)  

 في ب )محىب الكػفضة(.   (11)
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أف الجشذ الحؼ ىػ مرجر غضخ  :الثانيكقج تقجـ أف الخبخ ال يححؼ كجػبا إال إذا سج مدجه لفع ك

ع الػاحج إذا كاسع الجشذ أعشي الحؼ يقع عمى القمضل كالكثضخ بمف رومقضج عغ البرخية بحاؿ تخّر 

ببعس ما يقع عمضو فيػ في الطاىخ الستغخاؽ الجشذ أخحًا مغ  (2) استعسل كلع يقع قخيشة تخررو

كحا  (4)ف كل ما فضو ىاتاف الساىضتاف حالوأ (3) "يابذ كالساء بارد التخاب" :استغخاؽ كبلميع فسعشى

الجسضع  فإف شخؼ  "الساءشخب اشتخػ المحع كا" :ػص فيػ لمخرػص نحػا إذا قامت قخيشة الخركأمّ 

ما اتفقػا فضدتفاد مشو  عمى العسػـ البرخيةكشخب الجسضع مستشعاف فضشبغي الخبخ عمى تقجيخ 

كل  حضشئحإذا لسعشى يكػف  "ما أضخب زيجًا إال قائسا" ،"ضخبي زيجًا قائساً " :مغ أف معشى (5):عمضو

ج بالحاؿ فالجشذ عشجىع مقضَّ  كأما عشج الكػفية كاقٌع عمى زيج حاصل في حاؿ القضاـ  ضخب ِمشىّ 

خ مصابق لمسعشى السختز بحاؿ القضاـ حاصل كىػ غض "ضخبي زيجاً " :ز لو فضكػف السعشىالسخّر 

السقضج بالقضاـ حرػؿ الزخب السقضج بالقعػد أيزًا  ((7)) الزخبال يستشع مغ حرػؿ  (6)عمضو الستفق

                                                           

أبػ  ؛188، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ؛ األنبارؼ، 128، ص3ج السقتزب،انطخ: )السبخد،  (1) 
 ؛(.1029، ص1، جالكمياتالبقاء،  

في ب)تخرضرو( في ب سقط )كاسع الجشذ أعشي الحؼ يقع عمى القمضل كالكثضخ بمفع الػاحج إذا استعسل كلع    (2)
 يقع قخيشة تخررو(.

ىحا السثاؿ بحثت عشو في كتب المغة كالشحػ كالرخؼ فمع أججه.  انطخ: )عبج الحكضع بغ شسذ الجيغ      (3)
؛ شياب الجيغ محسػد  65ـ، ص 1850دار الصباعة العامخة،  سيالكػتي عمى السصػؿ،ىشجؼ الدضالكػتي، 

، ع كالدبع السثانيركح السعاني في تفديخ القخآف العطيىػ(، 1270بغ عبج هللا الحدضشي األلػسي )ت: 
 (. 107، ص15ىػ، ج 1415، 1بضخكت، ط –تحقق: عمي عبج البارؼ عصضة، دار الكتب العمسضة 

 في ب)حالة(.   (4)
، 1، جشخح تدييل الفػائج؛ ابغ مالظ، 56، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼانطخ: )األنبارؼ،    (5)

 (.379ص ،1ج ، ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،؛ الدضػشي282ص
 في ب زيادة)ألنو(.   (6)
في ب)القخيب(.   (7)  
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ابغ الستفق عمضو كبيحا يبصل محىب  :السخاد (1)الحرخمعشى فمضذ في تقجيخىع إذ  خخَ آفي كقت 

 ."ضخب زيجًا قائساً ا" :أيزًا ألنو ال حرخ في قػلظَ  (2):درستػيو

ت الحاؿ خ الحؼ سجّ الخب فّ فإنو قاؿ إ(3) :محىب األخفرإلخ ىحا  "ضخبي زيجاً ": كقضل تقجيخه قػلو

أؼ ما  "ضخبي قائساً "أك  ،"ضخبوضخبي زيجًا " :مدّجه مرجر مزاؼ إلى صاحب الحاؿ أؼ

إال ىحا الزخب كيخد عمضو ححؼ السرجر مع بقاء معسػلو كذلظ عشجىع يستشع إذ ىػ  "إياه (4)ضخبي

مع الفعل كالسػصػؿ ال يححؼ إال إذا قامت قخيشة قػّية دالة عمضو فبل بأس  (5)ةبتقجيخ أف السػصػل

 .زيجاً  بدتظك مبل مالظ ّف تقجيخهإ :السفعػؿ معو(6)باب في :قاؿ سيبػيوبححفو كسا 

                                                           

بالفتح كسكػف الّراد السيسمة في المغة اإلحاشة كالتحجيج كالتعجيج. كعشج أىل العخبضة ىػ القرخ  الحرخ:   (1)
 كىػ إثبات الحكع لمسحكػر كنفضو عّسا عجاه.، ك كل مغ اْمتشع مغ َشْيء لع يقجر َعَمْضو فقج حرخ َعشو،
كالحرخ: عبارة عغ إيخاد الذيء عمى عجد معضغ، كحرخ الكل في أجدائو: ىػ الحؼ ال يرح إشبلؽ اسع 

؛ 88، ص1ج التعخيفات،؛ الجخجاني، 72، ص2ج معجع مقاييذ المغة،)ابغ فارس،   الكل عمى أجدائو.
 (. 680، ص1، جكذاؼ اصصبلحات مػسػعة؛ التيانػؼ،  360، ص1ج ، الكميات،أبػ البقاء

 ق(347ق/ 258ابغ درستػيو:)   (2)
، ِتْمِسْضحُ  ٍج َعْبُج هللا بُغ َجْعَفِخ بِغ َدَرْسَتَػْيو الشَّْحِػؼُّ ـُ الَعبلََّمُة، َشْضُخ الشَّْحِػ، َأُبػ ُمَحسَّ ِد. اإِلَما لو كَتاب اإِلرَشاد ِفي  الُسَبخِّ

ْضح"، ك"َغِخْيُب الَحِجْيث"، ك"َأدب الَكاِتب"، الشَّْحِػ، َكشخح كَتاب "الَجْخِمّي"، ككَتاب "اليَجاء"، ك"شخح الَفِر 
خ َكالُسؤنَّث"، ك"اْلَسْقُرػر َكالَسْسُجْكد"، ك"السَعاِني ِفي القَخاءات" َكَأشَضاء، َكَكاَف َناصخًا لَشْحػ الَبْرِخيّ   ضغ.ك"السحكَّ

الػافي ؼ، الرفج ؛100، ص12، جسيخ أعبلـ الشببلءالحىبي،  ؛44، ص3ج كفيات األعياف،)ابغ خمكاف، 
 (57، ص17ج بالػفيات،

 (.369، ص1، جمعانى القخآفاألخفر،  انطخ:)   (3)
 في ب سقط)أؼ ما ضخبي(.   (4)
 في ب)مػصػؿ(.   (5)
 في ب سقط)باب(.   (6)

 (.419، ص1ج ، الكتاب،انطخ: )سضبػيو  
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قاال ىػ مبتجأ ال  فإنيسا (2) بابذاذكابغ  ،ستػيور ىػ محىب ابغ دىػ مبتجأ إال إلخ  قيلك ((1))قػلو: 

 ."ضخب زيجًا إال قائساً ما ا"كػنو بسعشى الفعل إذا السعشى خبخ لو ل

ما "ضاىخ ذلظ ألنو ال قخيشة عمى ما ذىب إلضو تجؿ عمى أف السعشى ]كصػرة[ (3) كضعفة :قػلو

 مغ متعمقات السبتجأ. "قائساً "لكػنو  "أضخب زيجًا إال قائساً 

لكغ االعتخاض لضذ كسا  (4)االعتخاضقجر  : كالجػاب أنو يقاؿ إلخ ىحا الجػاب مبشي عمى ماقػلو

كجػبًا كذلظ  فكضف ححؼ خالسحكػر لفع يدج مدج الخب (5)يخالتقخ ي قخر بل االعتخاض أنو لضذ ف

 . بعج السعصػؼ كلضذ بعجه لفع يدج مدج الخبخ حّموسف [191]أ/(6) مثشىألف الخبخ السقجر 

                                                           

ػ في ب سقط)قػلو(.  (1)  
 في ب )ابغ بابذاد(.   (2)

، نحػؼ 1077ق/ 469ابغ باَبذاذ الشحػؼ)ت.   ، الَجْػىِخؼُّ ـُ الشَُّحاِة، َشاىُخ بُغ َأْحَسَج بِغ َبابَذاذ الِسْرِخؼُّ ـ(،  ِإَما
كلج الصاىخ في مرخ كلع يحجد لو سشة السضبلد، كال يػجج في كتب التخاجع تفرضبلت دقضقة لحضاة  .مرخؼ 

لو  الجػىخ كحب العمع، كدخل بغجاد تاجخا كأخح عغ عمسائيا.الخجل، غضخ أنو كرث عغ أباه أمخيغ: تجارة 
السرشفات السفضجة، مشيا: السقجمة السذيػرة، كشخحيا،  شخح الجسل "لمدجاجي، شخح كتاب األصػؿ ألبي بكخ 

، 18ج سيخ أعبلـ الشببلء،الحىبي،   ؛517، 515، ص2ج كفيات األعياف،)ابغ خمكاف،   بغ الدخاج.
 (.312، ص2، جمعجع حفاظ القخآف عبخ التاريخدمحم دمحم سالع،  ؛439ص

 في ب)كصػرة(.   (3)
ىَػ َأف ُيْؤتى ِفي أْثَشاء اْلَكبَلـ َأك َبضغ كبلمضغ مترمضغ معشى بجسمة َأك َأكثخ اَل َمحل َليا مغ  االعتخاض:   (4)

ْعَخاب، َكجػز ُكُقػع ااِلْعِتَخاض فخقة ِفي آخخ اْلَكبَلـ، َلكِ  غ كميع اتَّفُقػا عمى اْشِتَخاط َأف اَل يكػف َليا َمحل مغ اإْلِ
ْعَخاب؛ كالشكتة ِفضو ِإَفاَدة التقػية َأك التَّْذِجيج َأك التحدضغ َأك التَّْشِبضو َأك االىتساـ َأك التَّْشِديو َأك الجُّ  َعاء َأك اإْلِ

َبب ألمخ ِفضو غخابة أَ   ؛30، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،  ك غضخ َذِلظ.)اْلُسَصابَقة َأك االستعصاؼ َأك َبَضاف الدَّ
، 1معجع في السرصمحات، ج الكمياتأبػ البقاء،   ؛55، ص1، جالتػقيف عمى ميسات التعاريفالسشاكؼ، 

 ؛ (. 145ص
 في ب)تقجيخ(.   (5)
 في ب)مذ(.   (6)
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أك يقاؿ يقجر الخبخ مفخدًا إلخ يبقى عمى ىحا اإلشكاؿ في ححؼ خبخ السعصػؼ كجػبا  ((1))قػلو:

كجػب ححؼ  مغ ساد مدجه إال أف يقاؿ عشج ذلظ أف السعصػؼ أجخػ مجخػ السعصػؼ عمضو في

 خبخه.

 ((2)) أؼ السخاد أف كل مبتجأ يعشي ال يكػف مقدسا بو يكػف مقدسًا بو مبتجأخاد أف كل : كالسقػلو

 "عيجؼ " :داؿ عمى تعضضغ الخبخ السححكؼ بخبلؼ نحػ (3)فإف تعضشو لمقدع  ب ححؼ خبخه يج

 (4)حضث لع يتعضغ ألف يكػف مقدسًا بو.

 .((5)) التحقضقفي  "إف"إنسا تعسل لسذابيتيا  "ال"ألف خبخ ال فخعو ألف  :قػلو

لغضخ السترخؼ كىػ ا(7) "الشاقزالفعل "أؼ  :الفعل الجامج .(6)فخع معسػال "ال"ك "ما": كاسع قػلو

 الستعجؼ إلى الجدئضغ. السترخؼ(1)الفعل التاـ فإنو فخع معسػؿ  "فإخبخ "لضذ بخبلؼ 

                                                           

ػ في ب سقط)قػلو(.  (1)  
ػ في ب سقط)أؼ السخاد أف كل مبتجأ يعشي ال يكػف مقدسا بو(.  (2)  

 في ب)فالعضشو لمقدع(.   (3)
ـ"، َكِكبَلىَسا لئْلِيَجاب، َك"َما"، َك"اَل "، َك ِكبَلىَسا الحخكؼ الَِّتي ُيَجاب بيا اْلقدع َأْرَبَعة َكىي   (4) : "ِإف"، َك"البلَّ

"،  ك "َوهللا لديج أفزل مغ َعْسخك"، َكتقػؿ: لمشَّْفي َتقػؿ: " َوهللا ِإنَّظ  ـَ َقاِئع"، ك "َوهللا لتقػمغ"،  ك"َوهللا لقج َقا
"، َكقج عقجت اْلَعَخب جسَمة اْلقدع مغ اْلُسْبَتَجأ َكاْلَخَبخ َكَسا عقجتيسا، مغ اْلِفعْ  "،  ك "َوهللا اَل يقـػ ـَ ل "َوهللا َما َقا

كأليسغ هللا ألذىبغ ؼ "عسخؾ" َمْخُفػع ِبااِلْبِتَجاِء َكَخبخه َمْحُحكؼ َكالتَّْقِجيخ َكاْلَفاِعل َفَقاَلت: لعسخؾ ألقػمغ ، 
المباب في عمل أبػ البقاء،   ؛187-186، ص1ج المسع في العخبية،ابغ جشي،  لعسخؾ َما َأْحمف ِبو. )

   (.207، ص1، جعمى ألفية ابغ مالظ شخح األشسػني؛ األشسػني، 377، ص1ج البشاء كاإلعخاب،
ػ في ب )في التخفضف(  (5)  

 في ب)معسػؿ(.   (6)
َأفَعاؿ كضع كل َكاِحج ِمْشيا لتقخيخ َفاعمو كتثبضتو ِإيَجابا َأك سمبا عمى صفة يجؿ َعَمْضيا َخبخه.  اأْلَْفَعاؿ الشَّاِقَرة:    (7)

اَف، َكِإنََّسا سسضت َناِقَرة أِلَنَّيا اَل تتّع بسخفػعيا كاألفعاؿ اْلَغْضخ الشَّاِقَرة َفِفضيا اْحِتَضاج ِإَلى اْلَخَبخ، َكىَي: كَ 
، َكَلْضَذ. َكَصاَر، َكَأْصَبَح، َكَأمْ  ـَ ، َكَما َدا ، َكَباَت، َكَما َزاَؿ، َكَما َبِخَح، َكَما َفِتَئ، َكَما اْنَفظَّ َدى، َكَأْضَحى، َكَضلَّ
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 "زيجًا يزخب أبػه"في أف  "يزخب"يجخل في الحّج  بأنوُ  (2): السدشج إلخ اعتخض قػلو: كالسخاد بقػلو

الخبخ ىػ (4)و لضذ بخبخ ألف نّ أحج ىحه الحخكؼ مع أ (3)وفإنو يرجؽ عمضو إنو السدشج بعج دخػل

 "قائع (5)غبلموأف رجبًل حدشا " :كحا يجخل حدشا فيأعشي يزخب مع فاعمو ك  "يزخب أبػه"جسمة 

خ فأشار إلى الجػاب الحج عمى حدشا مع أنو لضذ بخب (7) لرجؽ "((6))رجبًل حدشا قائع أفّ " :كفي

يجاب عشو أيزًا بأف السخاد  أف ببل تبعضة فانجفع كيسكغ أف: كالسخاد السدشج إلى اسع قػلوعشو ب

 ـ في السدشج لمعيج.الحؼ كاف في األصل خبخ السبتجأ عمى أف يكػف البّل  السدشج :ىػ(8) بالسدشج

 كغضخىسا. "ال"ك ،"اسع ما"ك ،"السبتجأ" :: عغ كل ما لضذ بسدشج مثلقػلو

                                                           

دستػر العمساء = أحسج نكخؼ،  َتْخَفُع ااِلْسَع، َكَتْشِرُب اْلَخَبَخ َتُقػُؿ: َكاَف َزْيٌج ُمْشَصِمًقا، َكَصاَر َزْيٌج َغِشضِّا....)
 الكافية في عمع الشحػ،ابغ الحاجب،   ؛532، ص1، جالسغخبالخػارزمي،  ؛99، ص1ج ،جامع العمـػ

 (.226، ص 1ج السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ، أكضح؛  ابغ ىذاـ، 47، ص1ج
: فعل يتّع السعشى األساسي بسخفػعو مثل: "كاف" بسعشى حَرل ككقع، فإنيا تكتفي بالفاعل، أك ىػ الِفْعل التَّاـّ    (1)

كالفعل التاـ: ما تتع بو كبسخفػعو جسمة نحػ:  يخفع الفاعل كيشرب السفعػؿ بو، يقابمو الفعل الشاقز.الحؼ 
خاج،  شمع البجُر.) ، معجع المغة العخبية السعاصخةد. أحسج مختار،   ؛24، ص1، جالمباب في قػاعج المغةالدَّ

 (.243، ص1، جإلى أكضح السدالظ ضياء الدالظدمحم عبج العديد الشجار،  ؛301، ص1ج
 في ب زيادة)بعس(.   (2)
 في ب)دخػؿ(.   (3)
 في ب زيادة)بل(.   (4)
 في ب)عبلمو(.   (5)
ق(، شخح لب األلباب في عمع اإلعخاب، تحقضق، د. حسجؼ 981انطخ: )دمحم بغ بضخ عمي البخكمي)ت:    (6)

 (.141، ص1ـ، السسمكة األردنضة الياشسضة، ج2012ق؛ 1432، 1الجبالي، ط
 في ب )يرجؽ(.    (7)
ـَ زيج" كاالبتجاء َكَخبخه َكَما دخل  السدشج كالسدشج إليو:   (8) كىسا ما ال َيْغَشى كاحٌج مشيسا عغ اآلخخ، َفسغ َذِلظ "َقا

ظ، َكاْلعمع، كالسجازة كال َيجج الستكّمُع مشو بجًا. )سضبػيو،  ؛ 23، ص1ج الكتاب،َعَمْضو َنْحػ: َكاَف، َكإ ، كأفعاؿ الذَّ
أبػ البقاء،   ؛38، ص1، جالسفرل في صشعة اإلعخاب؛ الدمخذخؼ،  126، ص4ج السقتزب،السبخد، ، 

 (.124، ص1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،
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 .(1) متحجًا أك متعجداً قػلو: مغ كػنو مفخدًا أك متعجدا أؼ مغ كػنو 

 . سمو إلخ أؼ كمغ أنو ال يححؼ إال إذا عمع: مغ أنو إذا كاف حقػلو

 السقرػد بو أؼ بحلظ العسل. ((2))قػلو:

تقجيع  :إلضيا اعمع أف لمفعمضغ عسمضغ أصمي كىػ (3)ي أؼ عسل الفعل أك الرػرة السقمػب: كىقػلو

: الحخكؼ فأعصى ىحه (4)السخفػع عمىتقجيع السشرػب  :كىػ عمى السشرػب كفخعي السخفػع

 .(5)شعارا عمى الفعل فمػ غضخ لزاع اإليَ ضتِ شعار بفخعِ العسل الفخعي لمفعل لئل

 : لكاف أصػب ذلظ ألنو قج يتػىع مغ تقجيسو جػاز التقجيع.قػلو

 (6)ء مغ مفيػـ االستثشاء األكؿ السشفي: أؼ التقجيع غضخ جائد إلخ يعشي أف ىحا االستثشاء استثشاقػلو

 .(1)مغ مشفيلكػنو  اً مغ السػجب فضكػف ىحا إثباتمدتثشى لكػنو 

                                                           

 في ب)كمتعجدًا أؼ مغ كػنو متحجًا كمتعجدًا(.   (1)
ػ في ب سقط)قػلو(.  (2)  

 في ب )السعمػب(.   (3)
جعل أحج أجداء كالقمب قاؿ سضبػيو قػلو "أدخل فػه الحجخ" ىحا جخػ عمى سعة الكبلـ، كالجضج: أدخل فاه الحجخ،  

الكبلـ مكاف اآلخخ، كاآلخخ مكانو، عمى كجو يثبت حكع كل مشيسا لآلخخ، كالطاىخ أنو مغ الحقضقة كربسا 
؛ 181، ص1ج الكتاب،سضبػيو،  باعتباريغ.)يجعي أنو مغ السجاز العقمي، كىػ مغ مباحث السعاني كالبجيع 

اإليزاح في ىػ(، 739دمحم بغ عبج الخحسغ، جبلؿ الجيغ القدكيشي الذافعي، السعخكؼ بخصضب دمذق )ت: 
 (.97، ص2، ج3بضخكت، ط –تحقق: دمحم عبج السشعع خفاجي، دار الجضل  عمـػ الببلغة،

، 2ج الفػائج، شخح تدييلابغ مالظ،  ؛255، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،انطخ: )ابغ يعر،    (4)
 (. 398، ص1ج حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،؛ الرباف، 135ص

،الحسضخؼ،   اإِلشعار: أشعخه بالذيء: أؼ أداره بو.)   (5) ، 6ج شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ
 (.3388ص

 في ب)السشع(.   (6)
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 إذا ((2))كاجب يجػز أف يتقجـ السخاد بالجػاز ىشا أعع مغ الػجػب كغضخه فإف التقجيع حضشئح: فقػلو

  (3).((ِإفَّ ِمَغ اْلَبَضاِف َلِدْحًخا)) :كاف االسع نكخة نحػ

ماف أك أف يكػف في ز  يتػسع فضو ألف كل شيء مغ السحجثات ال بجّ  ((4)) فضو أنسا : حضث يتػسعقػلو

غضخه كالسحاـر  ((6)) حضث ال يجخل كلع يكغ أجشبضًا مشو فجخل (5) كقخيبة ر مع كل شيءمكاف فرا

 (7).يجخمػف حضث ال يجخل األجشبيّ 

جشذ الخبخ  :حسمو عمى ضاىخه عمى أف يكػف السخاد بالجشذ حكع الجشذ يجػز "لشفي": اؼ قػلو

 القضاـ. ((8))ف االسع فإف في السثاؿ السحكػر نفي جشذدك 

                                                           

 في ب)إثبات لكػنو مشفي(.   (1)
ػ في ب سقط)كاجب(  (2)  

تحقق: دمحم مرصفى األعطسي،  السػشأ،ىػ(، 179)مالظ بغ أنذ بغ مالظ بغ عامخ األصبحي السجني )ت:    (3)
ىػ ؛  1425، 1اإلمارات، ط –مؤسدة زايج بغ سمصاف آؿ نيضاف لؤلعساؿ الخضخية كاإلندانضة ؛ أبػ ضبي 

، تحقق: مدشج ابغ أبي شيبةىػ(، 235أبػ بكخ بغ أبي شضبة، عثساف بغ خػاستي العبدي )ت:  ـ ؛ 2004
ـ، رقع الحجيث، 1997، 1الخياض، ط –عادؿ بغ يػسف العدازؼ ك أحسج بغ فخيج السديجؼ، دار الػشغ 

ضخ بغ تحقق: دمحم زى  صحيح البخاري،دمحم بغ إسساعضل أبػ عبجهللا البخارؼ الجعفي،  ؛274، ص1، ج413
، 1ناصخ الشاصخ، دار شػؽ الشجاة )مرػرة عغ الدمصانضة بإضافة تخقضع ، تخقضع دمحم فؤاد عبج الباقي، ط

 (.19، ص7، ج5146ىػ، رقع الحجيث، 1422
ػ في ب)إلخ إنسا(  (4)  

 في ب )كزخىصو(.   (5)
ػ في ب سقط )حضث ال يجخل(  (6)  

ْنَضا فحجكثو يكػف ِفي زَماف َكِفي َمَكاف، كاالنفكاؾ مَحاؿ؛    (7) ع ِفي الطخكؼ: ىَػ َأف كل َحادث ِفي الجُّ معشى التََّػسُّ
َماف  ة ااِلتَِّراؿ َكُقػَّة االلتراؽ َكاَف الدَّ َماف َكاْلَسَكاف مغ ضخكرات الحادثات، َكَكاَف َبضشيَسا شجَّ َكلسا َكاَف الدَّ

يْجخُمػَف َحْضُث اَل يْجخل اأْلَْجَشِبّي  َفيَػ ِإذف كالسحاـرل َشْيء كجدئو َكَبعزو، اَل َأْجَشِبّضا ِمْشو، َكاْلَسَكاف َمَع ك
ع ِفي اأْلَْمِكَشة َسساع َنْحػ: )نحا  َماف، بل التََّػسُّ ع مصخدا ِفي كل ضخكؼ اأْلَْمِكَشة َكَسا ِفي الدَّ َكَلْضَذ التََّػسُّ

 (.36، ص1، جالكمياتأبػ البقاء،  َنْحػؾ(. ك )قرج قرجؾ(، ك )أقبل قبمظ(.)
ي ب)ىي القضاـ(.في ب سقط)نفي جشذ(. ف  (8)  
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 مثل "ما" كػنو محتسبًل لغضخ بو حاؿَ ((1)) محتسبل أؼ كإف صمح ألف يسثل صمح فْ : كالسثاؿ إِ قػلو

 بو. ((2))لو

 .تخجح ضخؼ ال يفتح إذا :قػلو

ففي " اً كثضخ  ححؼالسثاؿ السذيػر كحلظ ألف خبخ ال يالسقرػد فأقبح أؼ ك  كإذا انحط ((3))قػلو: 

 .(4)أضيخ في الرفة "في الجار" "الجار ال رجل

 :[تعجد الخبخ]

 فْ حا الطخؼ بعج الخبخ كال معشى لو إ: خبخ بعج خبخ إلخ رد لسا قضل مغ أنو ال فائجة في إيخاد ىقػلو

إاّل أف في  (6)سسح كىحا مع "لغبلـ رجل ضخافة في الجار لضذ"السعشى ((5)) إذ يكػف عمقشاه بالخبخ 

                                                           

ػ في ب سقط)محتسبل أؼ( في ب)إف صمح ال يسثل(.   (1)  
.ػ في ب سقط)لو(  (2)  
في ب سقط) قػلو(.  (3)  

" الَِّتي لمشَّْفي: "اَل" ِإذا َكقعت عمى نكَخة نربتيا ِبَغْضخ َتْشِػيغ َكِإنََّسا َكاَف َذِلظ،  ِإنََّسا كضعت اأْلَْخَبار َباب "اَل    (4)
ار َصِغضخ ىَحا  جػابات ار ، لع تقرج ِإاَل رجل ِبَعْضِشو َكِإنََّسا نفضت َعغ الجَّ لبلستفياـ ِإذا قمت: اَل رجل ِفي الجَّ

ار أِلَنَّو يْدَأؿ َعغ َقِمضل ىَحا اْلِجْشذ َكَكِثضخه، َأف اْلسعخَفة اَل  اْلِجْشذ ككبضخة َفيَحا َجَػاب َقْػلظ: ىل مغ رجل ِفي الجَّ
نَّيا اَل تجؿ عمى اْلِجْشذ َكاَل َيقع اْلَػاِحج ِمْشيا ِفي َمػِضع اْلَجِسضع َفَمػ قمت ىل مغ زيج َكاَف خمفا تقع ىا ىَشا أِلَ 

ا َكاَنت اَل َكَحِلظ َكاَف ُدُخػليا عمى ااِلْبِتَجاء َكاْلَخَبخ كجخػؿ ِإف َكَأَخَػاتيا َعَمْضيَسا فأعسمت عسل ِإف، َفأَ  ما تخؾ َفَمسَّ
، 4ج السقتزب،السبخد،   نََّسا ىَػ أِلَنَّيا جعمت َكَما عسمت ِفضو ِبَسْشِدَلة اْسع َكاِحج كخسدة عذخ.)التَّْشِػيغ َفإِ 

 ( 44، ص1ج المسع في العخبية،ابغ جشي،   ؛379، ص1ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،   ؛357ص
.ػ في ب)أك يكػف(  (5)  

 في ب)كىحا معشى سسح(.   (6)
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مثااًل لشػعي خبخىا إذ لػ أراد ذلظ لكاف  (2)لدكمًا نطخًا ككحا في كػنو (1)باب تعجد الخبخكػنو مغ 

 أك فضسا. "ال غبلـ رجل ضخيف" :القضاُس أف يقػؿ

 بشي تسيعمخاد  يكغ((4)) يسكغ أف إلخ تفخيع عمى عجـ اإلثبات أصبًل أؼ(3) "لَ ىْ ال أَ " :فضقػلػف  :قػلو

 "  اؿَ  مَ كالَ َأْىَل  اَل " :ال تحتاج إلضو ألف قػلظ (5)اسىحه أصبًل ألني "ال"أنو ال يجػز إثبات خبخ 

 .الخجل فأكفى (7)بسعشى انتفى "ال رجل" :كقػلظ ،(6) كالساؿ" ألىلا" اءبسعشى انتف

                                                           

 في ب)انتفاء(.   (1)
، مشو قػُلظ: ىحا ُحْمٌػ حاِمس. كيجػز أف يكػف لمسبتجأ الػاحِج خبخاف كأكثُخ مغ يجيء لمسبتجأ خبخاف فراِعَجا قج 

ذلظ؛ كسا قج يكػف لو أكصاٌؼ متعّجدٌة، فتقػؿ: "ىحا ُحْمٌػ حاِمٌس" تخيج أّنو قج جسع بضغ الصْعَسْضغ، كأّنظ قمت: 
"، فالخبُخ كإف متعّجًدا مغ جية المفع، فيػ غضُخ متعّجد مغ جية السعشى، ألف السخاد أنو جامع  كاف "ىحا ُمخّّ

السفرل في صشعة لمصعَسْضغ، كىػ خبٌخ كاحٌج، كتقػؿ: "ىحا قائع قاعٌج" عمى معَشى: راكٍع. )الدمخذخؼ، 
شخح تدييل ؛ ابغ مالظ، 249، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر، 46، ص1، جاإلعخاب
 (. 401، ص1، جىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع؛ الدضػشي، 326، ص1ج الفػائج،

 في ب)كػنيا(.   (2)
ركػ أف ناسًا مغ السؤمشضغ تخمفػا عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. مشيع مغ بجا لو ككخه مكانو فمحق بو.عغ الحدغ:    (3)

"بمغشي أنو كاف ألحجىع حائط كاف خضخًا مغ مائة ألف درىع فقاؿ: يا حائصاه، ما خمفشي إال ضمظ كانتطار 
ما بصأني كال خمفشي إال الزّغ بظ ال  يا أىبلهفقاؿ:  وإال أىمثسخؾ، اذىب فأنت في سبضل هللا. كلع يكغ آلخخ 

، وهللا ألكابجّف السفاكز حتى ألحق بخسػؿ هللا، فخكب كلحق بو. كلع يكغ آلخخ إال نفدو  ، ال أىل كال ماؿجـخ
فقاؿ يا نفذ ما خمفشي إال حب الحضاة لظ وهللا ألكابجّف الذجائج حتى ألحق بخسػؿ هللا، فتأبط زاده كلحق بو. 

، دار الكتاب الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديلىػ(، 538محسػد بغ عسخك ، الدمخذخؼ جار هللا )ت: )
؛ إسساعضل حقي بغ مرصفى الخمػتي ، السػلى أبػ الفجاء 319، ص2ىػ، ج1407؛ 3بضخكت، ط –العخبي 

 (.528، ص3بضخكت، ج –، دار الفكخ ركح البياف ق(،1127)ت: 
ػ في ب سقط)يسكغ أف(.  (4)  

 في ب)إلنيا(.  (5)  
 في ب)انتفاء األىل كالساؿ(.   (6)
 في ب)انتفاء(.   (7)
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كالحق أّف بشي تسضع يححفػنو كجػبًا إذا  (1)يّ دألنجللمذظ دكف التفخيع قاؿ : اع : أك في المفقػلو 

 رأساً  [192]ب/قخيشة غضخ الدؤاؿ دالة عمضو كإذا لع تقع فبل يجػز ححفو (2)قامتك كاف جػابًا لدؤاؿ أ

إثباتو اإلتضاف بو فعمى ىحا القػؿ يجب  في إيجاب (3)كأىل الحجاز بشػ تسيع إذاً إذ ال دلضل عمضو بل 

 كيجب عشج بشي تسضع. أىل الحجازكمع كجػدىا يكثخ الححؼ عشج  بشي تسيععشج  مع عجـ القخيشة

أنو الحؼ أسشج إلضو خبخه بعج دخػؿ  "أبػه"نطخ إذ يرجؽ عمى  "أبػه": كفضو أؼ في عجـ كركد قػلو

 ."ال"ك ،"ما"أعشي خبخ (4)ا سفاألكلى أف يقاؿ أؼ الحػ أسشج إلضو خبخى "ما"

الحؼ ىػ خبخه في األصل إاّل إنو  "قائسا"كاف أسشج إلضو  فإف أخػؾ كإف "كما زيجًا أخػؾ قائسا": قػلو

 تابع لديج بجؿ مشو.
                                                           

 ـ( 1344؛  1256ق /745 – 654)   (1)
ىػ َأُبػ َحضَّاف الشَّْحػؼ :دمحم بغ يػسف ابغ َحضَّاف الغخناشي األنجلدي، أثضخ الجيغ، أبػ حضاف: مغ كبار  األنجلدي:

تخاجع كالمغات. كلج في غخناشة، كرحل إلى مالقة. كتشقل إلى أف أقاـ العمساء بالعخبضة كالتفدضخ كالحجيث كال
بالقاىخة. كتػفي فضيا، بعج أف كف برخه، كاشتيخت ترانضفو في حضاتو كقخئت عمضو. مغ كتبو "البحخ السحضط 
"في تفدضخ القخآف، ك "الشيخ "اخترخ بو البحخ السحضط، ك "مجاني العرخ" في تخاجع رجاؿ عرخه. )تاج 

، تخخيج: شسذ الجيغ أبي عبج هللا ابغ ، معجع الذيػخىػ(771تقي الجيغ الدبكي )ت:  يغ عبج الػىاب بغالج
ق(ػ، تحقق: د. بذار عػاد ؛ رائج يػسف العشبكي ؛ مرصفى  759 - 703سعج الرالحي الحشبمي )

، 1، جبغية الػعاة الدضػشي، ؛475، ص1ـ، ج2004، 1إسساعضل األعطسي، دار الغخب اإلسبلمي، ط
 (.157، ص2ج األعبلـ ،؛ الدركمي، 280ص

 في ب)أقامت(.   (2)
 بشى تسضع قػؿ العخب مغ أىل الحجاز: "ال رجَل أفزل مشظ". اسع مبتجأ في لغة   (3)

كقضل: أف مغ العخب مغ يقػؿ: "ما مغ رجل أفزُل مشظ،"، ك"ىل مغ رجل خضٌخ مشظ"، كأنو قاؿ: "ما رجٌل أفزُل 
مشظ،  كاعمع أنظ ال تفرل بضغ ال كبضغ الشفي، كسا ال تفرل بضغ مغ كبضغ ما تعسل مشظ، كىل رجٌل خضٌخ 

فضو"، كذلظ أنو ال يجػز لظ أف تقػؿ: "ال فضيا رجَل"، كسا أنو ال يجػز لظ أف تقػؿ: في الحؼ ىػ جػابو" ىل 
، 1ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج، ابغ كراؽ،   ؛276، ص2ج الكتاب،، مغ فضيا رجل". انطخ: )سضبػيو

 (.104، ص1، جالسفرل في صشعة اإلعخاب؛ ، الدمخذخؼ، 407، ص1؛ ج386ص
 في ب)خبخىا(.   (4)
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  (1) إلخ يخد عمضو قػؿ الشابغة: ال تعسل "ال": ألف قػلو

  (3)ُحبَِّيا ُمَتَخاِخضاِسْػاَىا َكاَل َعْغ :((2))  َكَحمَّْت َسَػاَد اْلَقْمِب اَل َأَنا َباِغضا 

                                                           

 ـ( 670نحػ  - 000ق /  50نحػ -)......    (1)
َ . اختمف ِفي اسسو، فقضل: قضذ ْبغ عبج هللا الشابغة الجعجي كقضل: حباف  ابغ قضذ  بغ : ىػ َقْضُذ ْبُغ َعْبِج َّللاَّ

عسخك جعجة كقضل: اسسو حباف بغ قضذ بغ عبج هللا. كإنسا قضل لو الشابغة : ِفضَسا يقػلػف: ألنو َقاَؿ الذعخ ِفي 
الجاىمضة ثع أقاـ مجة نحػ ثبلثضغ سشة ال يقػؿ الذعخ، ثع نبغ فضو بعج، فدسي الشابغة َقاُلػا: َكَكاَف قجيًسا شاعًخا 

اء ِفي الجاىمضة كاإلسبلـ، كقضل: أنو َعْسَخ مائة كثسانضغ سشة. انطخ: )البغجادؼ السعخكؼ محدًشا شػيل البق
، 1ججة، ج –، تحقق: محسػد دمحم شاكخ، دار السجني شبقات فحػؿ الذعخاءىػ(ػ، 230بابغ سعج )ت: 

، ىػ(463؛ أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ بغ عاصع الشسخؼ القخشبي )ت: 123ص
ـ،  1992ىػ ؛  1412، 1، تحقق: عمي دمحم البجاكؼ، دار الجضل، بضخكت، طاالستيعاب في معخفة األصحاب

 (.207، ص5؛ األعبلـ، الدركمي، ج1514، ص4ج
  (2)في ب زيادة)قػلو(. 

 ِسْػاىا َكاَل َعْغ ُحبِّيا ُمَتَخاِخضا َكَحمَّْت َسَػاَد اْلَقْمِب اَل َأَنا َباِغضا     (3)
الشابغة الجعجؼ الرحابي رضي هللا عشو، كفج عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فأسمع كأنذجه مغ شعخه فجعا لو، كالبضت مغ  :قائمو

 مختار أبي تساـ. كىػ مغ قرضجة يائضة،  مغ الصػيل.
 .: "سػاد القمب" "سػيجاؤه" كىي حبتو الدػداء "باغضا" شالبا "متخاخضا" متياكنا فضو تاركا لوالذخح

"كحمت" فعل ماض كالتاء لمتأنضث كالفاعل ضسضخ مدتتخ فضو، "سػاد" مفعػؿ بو، "القمب" مزاؼ إلضو، "ال"  خاب:اإلع
نافضة تعسل عسل لضذ، "أنا" اسسيا، "باغضا" خبخىا كفاعمو ضسضخ مدتتخ فضو، "سػاىا" مفعػلو كالزسضخ 

ر متعمق بقػلو متخاخضا كضسضخ السؤنثة مزاؼ إلضو، "كال" الػاك عاشفة كال نافضة، "عغ حبيا" الجار كالسجخك 
 مزاؼ إلضو، "متخاخضا" معصػؼ عمى باغضا.

 .: في "ال أنا باغضا" حضث أعسل ال الشافضة عسل "لضذ" مع أف اسسيا معخفة كىػ "أنا" كىحا شاذالذاىج
ذكخه مغ شخاح أجاز ابغ جشي إعساؿ "ال" عسل لضذ في السعخفة. ككافقو ابغ مالظ. كذكخه ابغ الذجخؼ، مػاضعو: 

 .265ص 1؛ كاألشسػني، ج 315،ص1األلفضة، ابغ عقضل، ج
أف قػلو: "أنا" لضذ اسسا "لبل" كإنسا ىػ نائب فاعل بفعل مححكؼ كأصل الكبلـ عمى ىحا:  -أتأكيمو بتأكيبلت مشيا: 

ف أ -بال أرػ باغضا فمسا ححؼ الفعل بخز الزسضخ كباغضا يكػف حضشئح مشرػبا عمى الحاؿ مغ الزسضخ 
يكػف "أنا" مبتجأ كقػلو "باغضا" حاؿ مغ فاعل فعل مححكؼ، كالتقجيخ "ال أنا أرػ باغضا" كجسمة الفعل السححكؼ 
مع فاعمو في محل رفع خبخ السبتجأ، كيكػف قج استغشى بالسعسػؿ كىػ الحاؿ "باغضا" عغ العامل فضو الحؼ ىػ 

تػضيح السقاصج كالسدالظ ؛ السخادؼ، 171نو صالتخخيج البضت: لمشابغة الجعجؼ في ديػا  الفعل السححكؼ.)
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أؼ ال  "ال إلو" :التي في نحػ((1)) "ال" ىي :األكلى أف يقاؿ :ككحا يخد ىحا عمى قػؿ مغ قاؿَ 

كيجب ذلظ مع الفرل بضشيا  "كال قػة ال حػؿَ " :نحػ ((2)) مكّخرةالتشدييضة إال أنو يجػز ليا أف تيسل 

 ."لزعفيا في العسل "خاحبال : "في غضخ ذلظ نحػ كشح((3)) كمع السعخفةكبضغ اسسيا 

أف يجعى أنو  قبل الحكخ إالّ  (4)ذكخ فضكػف إضسار لضذ فضو أنو لع يجد لو"قػلو: أك جداء حكع  

 .يذعخ بحكخ

 (5)السذبيتضغ بمضذ.: قػلوك 

   ((6)) نحػ قػلو: :قػلو

 (7)مغ َصجَّ عغ ِنضَخاِنَيا  

                                                           

ابغ  ؛293، ص1، جالجشى الجاني في حخكؼ السعانيالسخادؼ،  ؛511، ص1، جمالظ بذخح ألفية ابغ
 (316، ص1، جعغ كتب األعاريب مغشي المبيبىذاـ،  

ػ في ب سقط )ال(.  (1)  
ػ في ب)مكخكه(.  (2)  
ػ في ب )كبضغ السعخفة(.  (3)  

 في ب)اضسارا(.   (4)
ىػ في قػلظ: "ما زيج مشصمقًا"، ك"ال رجل أفزل مشظ". كشبييسا بمضذ  اسع "ما"، ك"ال" السذبيتيغ بميذ:   (5)

، 1، ج53، ص1، جالسفرل في صشعة اإلعخابالدمخذخؼ،  في الشفي كالجخػؿ عمى السبتجأ كالخبخ.)
أمالي ابغ ابغ الحاجب،  ؛157، ص1، ج السقجمة الجدكلية في الشحػ،؛ َيَمْمَبْخت الجدكلي، 112ص

ق(، ػجراسة كتحقضق: د. فخخ صالح سمضساف قجارة، دار عسار ؛ األردف، 646، الكخدؼ السالكي )ت: الحاجب
 (.422، ص1ـ، ج 1989ىػ ؛  1409بضخكت،  –دار الجضل 

.ػ في ب سقط)نحػ قػلو(  (6)  
 فأنا ابُغ َقْضٍذ ال َبَخاحُ    مغ َصجَّ عغ ِنضَخاِنيا    (7)

في  عمى الكافية كشخح الخضي 296، ص2ج ، كىػ مغ شػاىج سضبػيوىحا البيت مغ كبلـ سعج بغ مالظ القيدي
في ،  كالدمخذخؼ، 471ك 467، ص1ج الخدانة األدب،، كشخحو البغجادؼ، في باب ما كال السذبييغ بميذ
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 لضذ فضو خبخ مشرػب صخيحا فكضف يدتذيج بو. :البضت فضو أف البضت 

 : ألف نربو غضخ مقضج بالحخؼ أؼ بالكمسة.قػلو

السحكػر ألجل قضاـ ىحا  (1)فعلالأؼ إذ ىػ الحؼ فعمو كأكججه فاعل  بو ذ ىػ السفعػؿ: إقػلو

ألجل حرػؿ ىحا (3) "ضخب زيج ضخباً " :زيج في قػلظصاَر فاعبًل ألف ضاربضة  (2) السفعػؿ بو

                                                           

، 1، ج كأكضح السدالظ؛ 267، ص1" ج225؛ كاألشسػني "رقع 267، ص1ابغ يعضر ج السفرل كشخح
: كصج: أؼ أعخض، كالزسضخ في "نضخانيا" يعػد شخح.315، ص1، ج كمغشي المبيب؛ ابغ ىذاـ، 274ص

فأنا ابغ قيذ" ندب إلى الحخب التي ذكخىا في أبضات سابقة، كأراد مغ نكل عشيا كلع يقتحع لطاىا، كقػلو "
إلى جّجه األعمى؛ فإنو سعج بغ مالظ بغ ضبضعة بغ قضذ بغ ثعمبة، كالسخاد مغ ىحه العبارة أنا ذلظ  نفدو

السعخكؼ بالجخاءة كالشججة كالذيامة الحؼ شخؽ سسعظ اسسو كعخفت عشو ما عخفت مغ صفات البصػلة. 
ححؼ خبخىا، كتقجيخ "ال بخاح" حضث أعسل فضو "ال" عسل لضذ؛ فخفع بيا االسع، ك  كاالستذياد بو في قػلو

؛تبًعا البغ يعر كالُسَبخِّد؛ إنو يجػز أف تكػف ال نافضة  في شخح الذاىجالكبلـ: ال بخاح لي، كقج قاؿ ابغ ىذاـ 
ميسمة، كبخاح ؛عمى ىحا؛ يكػف مبتجأ، كقج ححؼ خبخه، كاعتخض جساعة ىحا الكبلـ بأف السعيػد في ال الشافضة 

تعسل أحج العسمضغ كجب تكخارىا كأف تقػؿ: ال رجل عشجؾ كال امخأة  أف تعسل عسل إف أك عسل لضذ، فإف لع
فمسا لع تتكخر عمع أنيا عاممة، كلسا كاف االسع الحؼ بعجىا مخفػًعا عمع أنيا عسمت عسل لضذ، كقج تسحل قـػ 

ى فقالػا: يجػز أف تكػف ميسمة كلكشيا لع تتكخر لمزخكرة كىحا كبلـ ال يجػز أف نأخح بو؛ ألف السرضخ إل
األنبارؼ،   الزخكرة أمخ ال يجػز ارتكابو إال حضغ ال يكػف لمكبلـ محسل صحضح يحسل عمضو. انطخ:)

ابغ  ؛485، 1ج المسحة في شخح السمحة،ابغ الرائغ،   ؛303، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ
 (. 538، ص2، جشخح شػاىج السغشي؛ الدضػشي، 315، ص1، جمغشي المبيب عغ كتب األعاريبىذاـ،  

 في األصل)فاعل فعل(   (1)
 في ب سقط)أؼ إذ ىػ الحؼ فعمو كأكججه فاعل فعل السحكػر ال رجل قضاـ ىحا السفعػؿ بو(.   (2)

ـِ الكبلـ إيجاًبا أك نفًضا، مثل )َضَخْبُت  السفعػؿ بو: كّل اسع اّترل بو تعّجؼ الفعل َفَشَرَبو؛ فيػ ما انترب بعج َتسا
، 1جأسخار العخبية،  ؛  األنبارؼ،51، ص1ج المسع في العخبية،َعْسًخا(.) ابغ جشي،  َزْيًجا( ك )َما َضَخْبُت 

، 321، ص1ج المسحة في شخح السمحة،ابغ الرائغ،   ؛83ص ـك ، 1ج متغ اآلجخكمية،؛ ابغ آُجخُّ
 (.17ص

، مالظابغ  شخح ابغ عقيل عمى ألفية؛ ابغ عقضل، 168، ص1ج األصػؿ في الشحػ،انطخ: )ابغ الدخاج،    (3)
 (.239، ص1جالسجارس الشحػية،شػقي ضضف،  ؛815، ص1ج الكميات،أبػ البقاء،   ؛121، ص2ج
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حا لمفاعل كصادرًا مشو إاّل إف فاعمضتو لضذ لقضاـ ى كاف مفعػالً  كإف((1)) لو ا السفعػؿالسرجر مشو كأمّ 

ذ ألجل قضاـ الصسع بل ألجل لض (2)"زرتظ شسعاً " :ًا في قػلظالسفعػؿ بو فإف كػف الستكمع زائخ 

 ة.الديار 

 كليحا. قػلومغ (3)ؿ ج: ألنو مفعػؿ بالحقضقة بقػلو

 "ضخب في" أك ،"ضخبت بزخب" :: كألنو مفعػؿ ببل تقضضج بحخؼ أؼ في االستعساؿ فبل تقػؿقػلو

تقػية  عشج إرادة "ضخبت بديج" :تقػؿ (4)ككحا  "مخرت بديج" :فإنظ تقػؿ السفعػؿ بومثبًل بخبلؼ 

 (5)العامل.

 :[باب السشرػبات]

مو أؼ قػلو  .السفعػؿ بو: ثع قجَّ

                                                           

ػ في ب سقط )لو(.  (1)  
: ال يكػف إاّل مرجًرا، كيكػف العامُل فضو مغ غضخ لفطو، كىػ الفعُل الحؼ قبمو، كإّنسا ُيحَكخ أف السفعػؿ لو   (2)

يكػف بالبلـ، كإّنسا كجب أف يكػف مرجًرا، ألّنو عّمٌة كسبٌب لػقػع الفعل،  ِعّمًة كُعْحًرا لُػقػِع الفعل، كأصُمو أف
كداِع لو. كالجاعي إّنسا يكػف َحَجًثا ال َعْضًشا، كذلظ مغ ِقَبل أّف الفعل، إّما أف يجتِحب بو فعٌل آخُخ، كقػلظ: 

تظ"، ك"ُزْرُتظ البتغاِء معخكفظ". َفػ "استجامُة ا لسػّدة" معًشى ُيجَحب باالحتساؿ، ك"ابتغاُء "احتسمُتظ الستجامِة َمػدَّ
الخزؽ" معًشى ُيجَحب بالديارة. كإّما أف ُيجَفع بالفعل األّكِؿ معًشى حاصٌل، كقػلظ: "فعمُت ىحا َحَحَر َشخِّؾ". 

 المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،أبػ البقاء،  فالححُر معًشى حاصٌل ُيتػّصل بسا قبمو مغ الفعل إلى َدْفعو.)
الػقاد،  شخح الترخيح عمى التػضضح،  ؛449، 1، جشخح السفرل لمدمخذخي ؛ ابغ يعر،  277ص، 1ج
 (511، ص1ج

 في ب)بل(.   (3)
 في ب زيادة)قج(.   (4)
 في ب سقط )مغ أراد(.   (5)
السفرل  شخح ابغ يعر، ؛214، ص1، جاألصػؿ في الشحػابغ الدخاج،  ؛295، ص4ج ، السقتزب،)السبخد

 (.68، ص2ج لمدمخذخي،
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فإف جسضعيا يدتعسل بالحخؼ (1)كأخػاُه. السفعػؿ فيوىي  التي األقداـ الثبلثةجسضع أؼ  جسضعا قػلو:

 .((2))إّما لفطًا أك معشى ال جسضع أفخادىا

 .((3))الحخؼ لكغ لكشو أؼقػلو:

 .(4)بالػاسصة مفعػؿكيكػف في المفع أؼ دكف السعشى فإنو  :قػلو

 (6).السفعػؿ فيوأؼ ((5))فقجمو: قػلو

 (7).السفعػؿ لومو أؼ : ثع قجّ قػلو

                                                           

 في ب سقط)التي(.   (1)
 . ضخؼ مكافكمفعػؿ فضو  ضخؼ زمافأضغ: مفعػؿ فضو كأخػاه: يقرج مفعػؿ فضو 

ألنو قاؿ: أخػاه بالرضغة السثشى. كلع يقل بالرضغة الجسع: السفعػؿ يشقدع عمى خسدة أقداـ: مفعػؿ مصمق، 
 كمفعػؿ بو، كمفعػؿ فضو كمفعػؿ لو. كمفعػؿ معو.

ػ في ب سقط)إّما لفطًا كإّما معشى(  (2)  
في ب سقط) قػلو(.في ب)لكشو أؼ الحخؼ (.  (3)  

 في ب )فإنو فضو مفعػؿ فضو بالػاسصة(.   (4)
.ػ في ب سقط )فقجمو(  (5)  

ىػ الطخؼ، كىػ كُل اسع مغ أسساء السكاف، أك الدماف، ُيخاد فضو معشى "في" ذلظ نحػ:  السفعػؿ فيو:   (6)
، كقست في المضمة، كجمدت في  ، كقست المضمة، كجمدت مكانظ" كالتقجيخ فضو: "صست في الضـػ "صست الضـػ

لؤلفعاؿ، ُسّسي ضخًفا،  مكانظ" كما أشبو ذلظ عمة تدسضة السفعػؿ فضو ضخًفا، ِلَع ُسّسي ضخًفا: ألنو لسا كاف محبلً 
تذبضيا باألكاني التي تحُل األشضاء فضيا؛ كليحا، َسسَّى الكػفُضػف الطخكؼ "محاّؿ"؛ لحمػؿ األشضاء فضيا. انطخ: 

ابغ  ؛271، ص1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،أبػ البقاء،  ؛141، ص1ج أسخار العخبية،)األنبارؼ، 
، 2، جأكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظابغ ىذاـ،   ؛443، ص1، ج السمحة، المسحة في شخح ،الرائغ

 (.204ص
كيقاؿ: السفعػؿ ألجمو كمغ أجمو: اَل يكػف ِإالَّ مرجرا َكيكػف اْلَعاِمل ِفضو فعبل مغ غضخ َلفطو  اْلَسْفُعػؿ َلو   (7)

زرتظ َشَسعا ِفي بِّخَؾ" ك"قرجتظ اْبِتَغاء لسخضاتظ" َكِإنََّسا يحكخ اْلَسْفُعػؿ َلو أِلَنَّو عحٌر كعمٌة لُػُقػع اْلِفْعل َتقػؿ: "
المباب في أبػ البقاء،   ؛58، ص2ج المسع في العخبية،ابغ جشي،   َأؼ "زرتظ لمصسع كقرجتظ لبلبتغاء".)
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عمو فاعل الفعل أنو يرجؽ حضشئح عمى الحجث الحؼ ف إلخ فضو ((1))األكؿ : فضو أف فاعل الفعلقػلو

 :قػلوخ عشو باالسع فيعبّ إذا لع  (2)بسفعػؿ مصمقأنو ما فعمو فاعل فعل محكػر مع أنو لضذ  :األكؿ

 .(4)اسع إف لع يحكخ لفع ((3)) في الحج "زيج بِ خْ َض  خبَ َض "فبل يجخل 

بيسا الجعاء باليبلؾ فضكػنا  أريج "الً كجشج تخباً "حجث حكسا ألف  "الً جشج"ك "تخبا((5))"نحػ: ك قػلو

 (6)."أىمظ هللا" كأ ،"ىمظ" :مشرػبضغ بفعل غضخ مذتق مشيسا أؼ

فضكػف  نفذ األمخ بّجلو مغ فاعل في ال "ضخب"إلخ إف  "(7)اً بَ خْ َض  بَ خَ َض " :: يخد عمضو نحػقػلو

 السحكػر. فعبًل لحلظ الفاعل كإف لع يحكخ فضرجؽ عمضو أنو فعمو فاعل الفعل "ضخباً "

                                                           

؛ ابغ ىذاـ، 264، ص1ج المسحة في شخح السمحة،؛ ابغ الرائغ، 277، ص1، جعمل البشاء كاإلعخاب
 (.197،ص1، جابغ مالظأكضح السدالظ إلى ألفية 

ػ في ب سقط)األكؿ(.  (1)  
اْلَسْفُعػؿ اْلُسصمق ىػ: اسع يؤكج عاممو، أك يبضغ نػعو، أك عجده، كلضذ خبخا كال حاال، ك السفعػؿ السصمق    (2)

اْلسرجر، ك اْلسرجر كل اْسع دّؿ عمى حجث كزماف َمْجيػؿ َكىَػ َكفعمو مغ لفع َكاِحج َكاْلِفْعل ُمْذَتّق مغ  َكىَػ:
المسع ابغ جشي،   اْلسرجر َفِإذا ذكخت اْلسرجر َمَع فعمو فزَمة َفيَػ َمْشُرػب َتقػؿ ُقْست قَضاما َكَقَعجت قُعػدا.)

أكضح السدالظ إلى  ؛ ابغ ىذاـ،125، ص3ج الفػائج، شخح تدييل؛ ابغ مالظ، 48، ص1، جفي العخبية
 (.225،ص1ج شخح قصخ الشجى كبل الرجى،؛ ابغ ىذاـ،  181، ص2، جألفية ابغ مالظ

ػ في ب )كالحجث(.  (3)  
 في ب سقط)اسع(.   (4)

ػ في ب سقط)نحػ(.  (5)  
 التَُّخاب كالجشجؿ اْلِحَجاَرة." ِفي معشى تخبت َيَجاه َأؼ اَل أَصاب خضخا كالتخب تخبا"، ك"جشجال"   (6)

َعاء "ُتخبًا كَجشجاًل".) ؛ السبخد، 345، 314، ص1ج ، الكتاب،سضبػيو َكِمسَّا أجخؼ مغ اأْلَْسَساء ُمجخػ السرادر ِفي الجُّ
، السفرل في صشعة اإلعخابالدمخذخؼ،  ؛391، ص3ج السخرز،؛ ابغ سضجه،  222، ص3ج السقتزب،

 (. 128، ص2جىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،  ضػشي، ؛ الد57، ص1ج
 في ب )ضخب ضخب(.   (7)
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إياُه كػنو  السخاد بفعل الفاعل :ؿفي األكّ  :: كالجػاب عغ كل ما يخد إلخ بضاف ذلظ أف تقػؿقػلو

السخاد  :الثالث كفي ،مغ أف يكػف محكػرًا أـ ال أععّ  ((1)) : أف السخاد بالفاعلالثانيكفي  ،قائسا بو

 ،مغ أف يكػف لفطًا أك تقجيخاً  السخاد بالسحكػر أععّ  :كفي الخابع ،بالفعل العامل عمى عسػـ السجاز

كأف التقجيخ  باسسو (3) الذيء مجازًا تدسضة آللةمصمقًا  مفعػالً ((2)) " سسيّ أف سػشاً " :الخامذ كفي

 (4)."دػطب ضخباً "

كػنو فعبل لو أؼ لفاعل  (7) قرجمتعمق ببل يخد أؼ مغ حضث أنو  (6)الحيثية ((5)): االعتبار قػلو

 الفعل السحكػر.

 : لكشو أؼ اعتبار الحضثضة.قػلو

: قػلوفعمو كب قػلوب أخخج بيا أؼ بتمظ القضػد فإنو يخخج باعتبار قضج الحضثضة ما أخخج (8): لخخكجقػلو

إذا قرج كػنو مفعػاًل بو مغ غضخ  [192]أ/(9)"كخىت كخاىتي"عمع أنو يخخج فاعل فعل محكػر ا 

                                                           

  (1)ػ في ب سقط)إياه كػنو قائسا بو كفي الثاني أف السخاد بالفاعل(. 
ػ في ب سقط) سسّي(.  (2)  

 في ب سقط )مجازا( في ب )مبللة الذى(.   (3)
 مػسػعة كذاؼ اصصبلحات،التيانػؼ،   ؛496، ص1ج شخح الترخيح عمى التػضيح،انطخ:  )الػقاد،    (4)

 (.125، ص2ج ضياء الدالظ إلى أكضح السدالظ،؛ 1614، ص2ج
ػ في ب زيادة)قضج(.  (5)  

ْشبَلؽ َأْيزا. َكِإذا  اْلَحْيِثيَّة:  (6)   ْشبَلؽ َكَأنو اَل قضج ىَشاَؾ َحتَّى َعغ قضج اإْلِ ِإذا َكاَنت عضغ السحضث َكاَف َمْعَشاىا اإْلِ
َكاَنت غضخ السحضث فسعشاىا َأنو َمْحُكـػ َعَمْضو ِبالّشطِخ ِإَلى َذِلظ اْلَغْضخ َكقصع الّشطخ َعغ غضخ َذِلظ اْلَغْضخ.) أحسج 

،دستػر العمسانكخؼ،   (.47، ص2ج ء = جامع العمـػ
 في ب)يرجؽ(.   (7)
 في ب)لخخكجيا(.   (8)
كػنيا بحضث قامت بفاعل الفعل السحكػر كاشتّق مشيا فعل  أحجىسا: ليا اعتباراف: فإّف الكخاىة كخىت كخاىتي   (9)

بو، ىحا ككجو  كػنيا بحضث كقع عمضيا فعل الكخاىة كحضشئح مفعػؿكثانييسا أسشج إلضيا، كحضشئح مفعػؿ مصمق. 
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 ًا لحلظ الفعل كمحكػر البضافأف يكػف ذلظ أثخ  ((1))ألف معشاه بسعشاه قػلواحتضاج إلى اعتبار الحضثضة ب
 . لضدت كحلظ "ككخاىتي حضشئح"مجلػلو  (2)

 : بسعشاه.قػلوفضخخج بيحا القضج أؼ ب ((3))قػلو:

في الحقضقة تأكضج لمسرجر الحؼ ىػ مزسػف الفعل  (4)عمع أفإلخ ضخؼ يكػف ا : حضث ال يديج قػلو

 "ضخبت" :لمفعل مجازًا فقػلظ اً ه تأكضجلمحيغ تزسشيسا الفعل لكشيع سسػّ اكحجه ال اإلخبار كالدماف 

  ( 5)ت ضخبًا ضخبًا". حجثأ" :صار بسشدلة قػلظ "ضخباً "جه فمسا ذكخت بع "ضخباً  تحجث"ا :بسعشى

 باإلضافةأك  "كزخبًا شجيجاً "بالػصف جمدة أك لكايغة بالرِّ أؼ  :دؿ عمى بعس أنػاعو حضثقػلو:

كزخبتو نػعا مغ " :الشػع (6)رخيحببعزو أك"أك  ،"كضخبتو كل الزخب" ،"كزخب األمضخ"

كإما [2/260البقخة ]  ....َيْأِتضَشَظ َسْعضًا..ؾالمفع أك بجػىخ  أك باسع خاّص كالقيقخػّ  (7)الزخب
                                                           

تدسضتو بالسفعػؿ السصمق صّحة إشبلؽ صضغة السفعػؿ عمضو مغ غضخ تقضضجه بالباء أك في أك مع أك البلـ، 
بخبلؼ سائخ السفاعضل. كتدسضتو بالفعل إّما مغ باب إشبلؽ الكّل كإرادة الجدء ألّف السرجر جدء الفعل، كإّما 

، مػسػعة كذاؼ اصصبلحاتضاىخ. انطخ: )التيانػؼ،  بإرادة السعشى المغػؼ، كتدسضتو بالحجث كالحجثاف
 (.160، ص2، جحاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظالرباف،  ؛ 1613، ص2ج

ػ في ب سقط)ألف معشاه(.  (1)  
 في ب)أثخ لحلظ( في ب)لمبضاف(.    (2)

ػ في ب سقط)قػلو(.  (3)  
 في ب)أنو(.   (4)
 في ب)احجث( في ب سقط)قػلو(.   (5)
 في ب )ترخيح( في ب زيادة)لفع(.   (6)
َكَقْػِلظ :ضخبت ؼ )ضخبا( َناِئب َعغ َقْػلظ )ضخبت(  السرجر يحكخ ألحج َأْرَبَعة اشياء َأحجىا: تػكيج اْلِفْعل   (7)

َكالثَّاِني َأف يحكخ مَّخًة ُأْخَخػ ألفَّ التػكضج يكػف بتشكضخ المَّْفع كإنَّسا عجلػا ِإَلى اْلسرجر َكَخاىَضة ِإَعاَدة المَّْفع ِبَعْضِشو، 
ة الَِّتي يجؿُّ َعَمْضيا اْلِفْعل، بال لترفوَكَقْػِلظ: ضخبت ضخبا َشِجيجا ذكخت )ضخبا(  لَبَياف الشَّْػع َكالثَّاِلث َأف ذجَّ

َياَدة )َتاء التَّْأِنضث( َنْحػ َقْػلظ: ضخبت  يحكخ لتبييغ اْلعَجد َكيْحَتاج ِفي َذِلظ ِإَلى ِزَياَدة عمى اْلسرجر َكتمظ الدِّ
أِلَف لفع اْلِفْعل اَل يجؿ عمى اْلعَجد  َضْخَبة فإفَّ التَّاء تجؿُّ عمى اْلسخة َكىشا يثشَّى َكيجسع َنْحػ ضخبتضغ كضخبات
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أؼ مختمفضغ قاؿ هللا  "ضخبتو ضخبضغ" :يكػف السرجر مثشى أك مجسػعا لبضاف اختبلؼ األنػاع نحػ

ِ الطُُّشػَنا.َكَتُطشُّػَف بِ .  تعالى:  (2)ببلـ العيج. ((1)) أك معخفا [33/10, األحداب] اَّللَّ

 أك مػصػفًا بسا "ضخبت ضخبة" :مرجرًا مػصػفًا لو نحػ(3) بكػنو ا: حضث دؿ عمى العجد إمّ قػلو

و تضخب": نحػ (5)عجدًا مسيدًا بالسرجر (4)وكػنأك ب "ضخبتو ضخبا كثضخاً " :دؿ عمضو نحػ

                                                           

َياَدة َكَقْػِلظ: قتمتو صبخا َأؼ  َكالخَّاِبع أْف يحكخ اْلسرجر ليشػب َعغ اْلَحاؿ َفحكخ اْلسرجر لَتْحِرضل ىِحه الدِّ
ابغ ؛ 262، ص1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،أبػ البقاء،  مربػرًا َأك َمْحُبػًسا َكيحكخ ِفي َباب اْلَحاؿ.)

 شخح األشسػني عمى ألفية ابغ؛ األشسػني، 170، ص2ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،عقضل، 
 (.467، ص1، جالظـ

  (1)ػ في ب)أكمػصػفا(.
بضغ السؤلف أف السفعػؿ السصمق، يؤتى بو لتػكضج معشى عاممو، أك لبضاف نػعو، أك لبضاف عجد مخات كقػع    (2)

غضخ مزاؼ كال مػصػؼ، سػاء أكاف عاممو فعبل؛ نحػ:  مرجرا مشكخاعاممو. فأما السؤكج: فرػرتو أف يأتي 
مادتو أـ كاف مغ مادة  ؛ نحػ: أنا مفزل زيجا تفزضبل؛ كسػاء أكاف عاممو مغكصفاضخبت ضخبا؛ أك 

مخادفة؛ نحػ: قعجت جمػسا، أك: أنا قاعج جمػسا. كأما السفعػؿ السصمق السبضغ لشػع عاممو؛ فمو ثساف 
بػ "أؿ" الجالة  أف يأتي السرجر مقخكنا - 2؛ نحػ: فعمت فعل الحكساء.أف يأتي السرجر مزافا -1صػر:

افعت عغ زيج الجفاع؛ أؼ السعيػد بضشظ كبضغ عمى العيج أك أؿ الجشدضة الجالة عمى الكساؿ؛ نحػ: د
 أف يكػف السفعػؿ السصمق-4؛ نحػ: أكل الجائع أكبل كثضخ. أف يكػف السرجر مػصػفا -3 السخاشب.

أف يكػف السفعػؿ السصمق اسع  -5كصفا مزافا إلى السرجر، نحػ: رضضت عغ عمي أجسل الخضا.  
أف يكػف السرجر نفدو داال عمى -6بسرجر محمًى بأؿ؛ نحػ: أكخمت السجتيج ذلظ اإلكخاـ.  إشارة مػصػفا

أف يكػف السفعػؿ السصمق لفع "كل" أك "بعس" مزافا إلى  -7نػع مغ أنػاع عاممو؛ نحػ: رجعت القيقخؼ. 
ابغ  ؛181، ص2، جأكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظابغ ىذاـ،  السرجر؛ نحػ: أحببتو كل الحب.)

 التػضيح، شخح الترخيح عمى؛ الػقاد، 292، ص1، جشخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخبىذاـ،  
 (.496، ك 490، ص1ج

 في ب سقط)بكػنو(.   (3)
 في ب)أك يكػف(.   (4)
السفعػؿ لمعامل فضو، نحػ: ضخبتو سػشا، أك ضخبتو عرا. كأما  أف يكػف السفعػؿ السصمق اسع آلة   (5)

 الثانية:: أف يكػف مرجرا مختػما بتاء الػحجة، نحػ: أكل أكمة. السبيغ لمعجد فمو ثبلث صػر: األكلىالسصمق 
أف يكػف اسع عجد مسضدا  الثالثة:أف يكػف مختػما بعبلمة تثشضة أك جسع؛ نحػ ضخبتو ضخبتضغ، أك ضخبات. 



361 
 

 :مػضع السرجر نحػ أك آلة مػضػعةً  "ضخبتو الفاً " :أك مجخدًا عغ التسضضد نحػ "ضخبات((1))ثبلث

 ."ضخبو بدػط" :أؼ "سػشضغ"أك  ،"ضخبت سػشا"

مغ حضث (4) التي تزسشيا الفعل كالساىضة السخاد بو تأكضج الساىضة ((3))أؼ عغ التعجد (2): السعخاة قػلو

 ىي ىي ال تجؿ عمى القمة كالكثخة.

قج يكػف اثشضغ  (5)ديكػف نػعضغ فراعجًا ككحا العج قج: الحتساؿ كل مشيسا التعجد ألف الشػع قػلو

 فراعجا.

ا مّ كإ  ،"قعجت جمػساً " :في ا مرجر كجمػساً إمّ ألنو  :لمفع الفعل مادة كىػ قدسافًا : أؼ مغايخ قػلو

 :كمغ غضخ السرجر أيزًا نحػ  ،"ضخبى فزخبت ذلظ أعجبشي :(6)نحػ في مرجر كالزسيخ غيخ

 فإنيسا لضدا بسرجريغ لذيء مغ األفعاؿ. مًا"بَل كَ  وُ تُ سْ مَّ ك "كَ (7) ،"أَْعَصْضُتُو َعَصاءً  "

                                                           

،  أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ ابغ ىذاـ [.)4/24]الشػر ...  َفاْجِمُجكىْع َثَساِنضَغ َجْمَجةً بسرجر؛ نحػ: 
؛ 293، ك292، ص1ج شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،ابغ ىذاـ،    ؛181، ص2، جمالظ

 (.490، ص1ج عمى التػضيح، شخح الترخيحالػقاد، 
ػ في ب سقط ) ثبلث(.  (1)  

 في ب)السعخاه(.   (2)
ػ في ب سقط)أؼ(.  (3)  

 في ب سقط)التي تزسشيا الفعل كالساىضة(.   (4)
 في ب )العج(.   (5)
 في ب سقط )نحػ( في ب زيادة)"أعجبشي الزخب الحؼ ضخبتو" كاسع اإلشارة في:"أعجبشي(.   (6)
ـَ ااِلْسع ُمَقاـ اْلسرجر الحقضقّي. فرار   بسعشى اإلعصاء،  َأْعصيتو َعصاء َكَمْعَشاه َأْعصيتو ِإْعَصاء.   (7) َفَأَقا

أحسج بغ دمحم بغ إبخاىضع  ؛63، ص3ج تيحيب المغة،السرجر ىشا مغ معشى الفعل دكف لفطو. )اليخكؼ، 
، تحقضق: اإلماـ أبي دمحم بغ عاشػر، الكذف كالبياف عغ تفديخ القخآفىػ(.  427الثعمبي، أبػ إسحاؽ )ت: 

، ىػ ؛ 1422،  1لبشاف، ط –نطضخ الداعجؼ، دار إحضاء التخاث العخبي، بضخكت  مخاجعة كتجقضق: األستاذ
المباب في ىػ(.775؛ أبػ حفز سخاج الجيغ عسخ الحشبمي الجمذقي الشعساني )ت: 284، ص5ـ، ج 2002
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  : مغ ىحا القبضل أؼ مغ الحؼ ال يكػف بمفع الفعل.قػلو

ألنو مغ غضخ  "بابو"أنو قج يكػف بغضخ مادة الفعل أك مغ غضخ  :أؼ السخاد (1)"باباً "أك  ،"مادة": قػلو

 مغ ىحا القبضل. "ضخباً  ضخبت" :صضغتو فضخخج نحػ

 بابًا. مادة كالسغايخ (2)السغايخ إلى : فضشجرج فضو القدسافقػلو

كالسبخد  (4)محىب السازنيأؼ كػف السفعػؿ السصمق بغضخ لفع الفعل إنسا ىػ  (3)لديبػيوخبلفًا : قػلو

 (1)فيػ يقجر عامبًل مغ لفطو. كأما سيبػيو كالديخافي

                                                           

بضخكت  -، تحقق: الذضخ عادؿ أحسج عبج السػجػد كالذضخ عمي دمحم معػض، دار الكتب العمسضة عمـػ الكتاب
  109، ص20ـ، ج1998ىػ ؛ 1419، 1بشاف، ط/ ل

ة:   (1) ْيء َمْػُجػدا ِباْلُقػَِّة.  السادَّ ىَػ ِفي اأَلْصل مْجخل، ثعَّ سسي اْلَباب: : الديادة السترمة. السادةَما يكػف ِبو الذَّ
ل ِإَلى َشْيء. ) في الحجكد معجع مقاليج العمـػ ؛ الدضػشي، 195، ص1ج التعخيفات،الجخجاني، ِبو َما يَتَػصَّ

،  (.  249، ص1ج الكميات،؛ أبػ البقاء، 117، ص1ج كالخسـػ
 في ب سقط)إلى( في األصل)السغاِئخ(.كفي ب)السغايخ( بتديضل اليسدة.   (2)

: كمسو استثشاء يخفس ما بعجىا، كىي غيخك .ىػ كػف كّل مغ الذضئضغ غضخ اآلخخ، كالتغايخ االختبلؼالتغايخ: 
«. إاّل »غضخ كاحج كسا تقػؿ: عذخة إال كاحجا، تعخبيا كإعخاب االسع الحؼ بعج  ، تقػؿ: عذخةٌ «إاّل »بسشدلة 

،)الحسضخؼ،  مػسػعة كذاؼ ؛ التيانػؼ، 5052، 5037، ص8ج شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ
،  (.1258، ص2ج اصصبلحات الفشػف كالعمـػ

 (.335، ص1باُب ما يشترب فضو السرجُر، ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو،    (3)
 ـ(. 863-ق / ....  249- الساِزني) ....    (4)

بكخ بغ دمحم بغ حبضب، أبػ عثساف السازني، مغ مازف شضباف: أحج األئسة في الشحػ، مغ أىل البرخة. ككفاتو فضيا. 
لو ترانضف، مشيا كتاب )ما تمحغ فضو العامة( ك )األلف كالبلـ( ك )الترخيف( ك )العخكض( ك )الجيباج(.   

 كقضل :  أف جارية غشت.  
 أىجػ الدبلـ تحضة ضمع        أضمضع إف مرابكع رجبًل   

ىػ مفعػؿ السرجر كمرابكع في معشى إصابتكع كضمع  فخد بعس الشاس عمضيا نرب رجبًل كضغ أنو خبخ إف كإنسا
خبخ إّف فقالت: ال أقبل ىحا أك ال أغضخه كقج قخأتو كحػ عمى أعمع الشاس بالبرخة؛ أبي عثساف السازني؛ فتقجـ 

، تاريخ العمساء الشحػييغ؛ التشػخي،  58، ص 1، جحػييغ البرخييغأخبار الشبإحزاره.  انطخ: )الدضخافي، 
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ا القخيشة فػقػع السرجر مػقع ما ال يرمح لمخبخية لػجػد القخيشة كالداد مدّج السححكؼ كأمّ : قػلو

ا الداد مدج مغ جية السعشى إاّل فعل بسعشاه فقج عمع بيحه القخيشة خرػصضة الفعل السححكؼ كأمّ 

 فاشتخاط اإلثبات بعج الشفي أك معشاه أك التكخيخ. السححكؼ

 ما كاف زيج" :: داخل عمى اسع نطخ ألنو يجػز في نحػقػلوأعشي : كفضو أؼ كفي ىحا القضج قػلو

مصمق فضكػف أف يكػف انتراب السرجر عمى أنو مفعػؿ  (2)"البخيج  سيخإالّ  ما كججتظ"ك ،"سيخاً اال

 لكاف أك مفعػؿ ثاني لػججت مجازًا فالجخػؿ عمى االسع لضذكاجب الححؼ كعمى أنو خبخ  ناصبو

 .((3))بذخط

                                                           

 – 759، ص2= إرشاد األريب إلى معخفة األديب، ج معجع األدباءياقػت الحسػؼ،   ؛ 25، ص1ج
 (. 69، ص2ج األعبلـ،الدركمي، 

 (.24، ص1ج شخح أبيات سيبػيو،؛ الدضخافي، 299، ص4ج ، السقتزب،انطخ:) السبخد   (1)
ُسُل عمى َدَكابِّ الَبِخيِج( كالجْسُع ُبُخٌد. َقاَؿ الّدمخذخّؼ ِفي اْلَفاِئق: اْلَبِخيج كمسة فارسّضة ُيَخاد ِفضيا ِفيالَبخيج   (2)  : )الخُّ

اأَلصل الَبْغل، كَأصميا بخده دـ َأؼ َمْحُحكؼ الحََّنب، أَلّف ِبَغاَؿ الَبخيِج َكاَنت مححكفَة اأَلذناِب، كالَعبَلَمة َليا، 
َتضغ َبخيجًا.)ف كَّ َي الخَّسػُؿ اّلحؼ َيخَكبو َبخيجًا، كالسدافُة اّلتي َبضغ الدِّ  السغخب،الخػارزمي،  ُأْعِخبت كُخفِّفت، ثّع ُسسِّ
 (.418، ص7، جتاج العخكس؛ الدبضجؼ، 86، ص3ابغ مشطػر، لداف العخب، ج ؛40، ص1ج
و مفعػؿ مصمق كفي الخضي ال يكػف السفعػؿ السصمق عمى أن ما كاف زيج إالسيخ كما كججتظ إالسيخ البخيج"قػلو: "

خبخًا عشو أؼ عغ ذلظ االسع سػاء كاف ذلظ االسع مبتجأ أك معسػال لمعامل المفطي. )لع أجج ىحه األمثمة التي 
 Muharram fi Hasiyyah Jami ؛Kitab alكتاب إال في ىحا الكتاب كعغ شخيق اإلنتخنضت،    ذكخىا في

(Al؛Muharram's Buch über die Randglossen ...Yazar: Muharram Efendi السحـخ ،
شخح الخضي اإلستخاباذؼ,  ؛ 324، ص1االفشجؼ،  كتاب السحـخ حاشضة جامي؛عمضو الخحسة البارؼ؛ ج

ِسيخ عميو سيَخ بيحا المفع: " 231، ص1،ج ، كججتو في الكتاب، سضبػيو74،ص4، جشافية ابغ الحاجب
كصفَت عمى ىحه الحاؿ لع يغضخه الػصُف كسا لع يغضَّخ الػصُف ما كاف حااًل، كال يجػز أف ُتْجِخَل  كإف "،الَبخِيج

ضخ إذا كاف حااًل(.  األلَف كالبلـ فى الدَّ
ػ في ب سقط )بذخط(  (3)  



364 
 

رًا نػع اخبلؿ   ألف ػلو: أك كقع مكخّ لسا قضل مغ أف ق نو ردّ إلخ كأ (1)الزابصتيغبضغ سع: إنسا جقػلو

ُدكَِّت اأْلَْرُض   :عمضو نحػ:قػلو تعالىيخد  ال مخاده أك كقع مكخرًا بعج اسع اليكػف خبخًا عشو حتى

بأنو يفضج ىحه قخيشة جسعو  (4)فىحه الفائجة إال بتكم ولفطيعصي (3)كال  [89/21,] الفجخ (2)َدكِّا َدكِّا

 دضَع لمػقػع بعج الشفي أك معشاه فقط. بصتضغ فإف قػلو: أك كقع مكخرًا قَ بضغ الزا

  (5) لسغ التبعضزضة. اً خبخ  "ما"أف  يجػزمبتجأ متقجـ الخبخ  "ما": كقػلو

 تفرضبل لسزسػف جسمة دكف أثخه السخاد بسزسػف الجسمة مرجرىاكاحتخز عسا يكػف  (6):قػلو

ذلظ السزسػف فائجتو كمقرػده كغخضو السصمػب مشو  (7)كبأثخ مزافًا إلى الفاعل أك السفعػؿ

 .كبتفرضل ذلظ الغخض بضاف أنػاعو

 :جسمةابط ىحا القدع أف يحكخ اعمع أف َض  لدّج الجسمة إلخ [193]ب/كإنسا يجب الححؼ ((8))قػلو:

ألغخاض ائج كاتمظ الفػ ((2)) ذكخأغخاض مشو فػائج ك  يصمب ((1))سغ مرجراً زيت (9)"خبخيةً "أك"شمبيةً "

                                                           

 في ب)الزابصتضغ( كفي األصل)الطابصتضغ(.   (1)
مرجراف في مػضع الحاؿ  ك"دّكا دّكا"" في محل جخ بإضافة الطخؼ إلضيا كاألرض نائب فاعل دّكتجسمة "   (2)

عمى رأؼ أبي حضاف كالدمخذخؼ كلضذ الثاني تأكضجا بل التكخار لمجاللة عمى االستضعاب ، كأعخب ابغ خالػيو 
محضي  ؛751، ص4، جحقائق غػامس التشديل الكذاؼ عغ)الدمخذخؼ،  دّكا األكؿ مرجرا كالثاني تأكيجا.

 (.457، ص10ج إعخاب القخآف كبيانو،الجيغ دركير،  
 في ب سقط) كال(.   (3)
 في ب)بتكمضف(.   (4)
 في ب )خبخ لسغ التبعضزو(.   (5)
 في ب سقط)قػلو(.   (6)
 في ب )كمأثخ(.   (7)

  (8)ػ في ب سقط)قػلو( 
مفخد: ج ُجْسبلت كُجَسل: كىي الجسمة التي يكػف معشاىا صالحا لمحكع عمضو بأنو صجؽ أك كحب،  ُجْسمة   (9)

 الجسمة اإلنذائيةىي: التي تحتسل الرجؽ كالكحب لحاتيا. أؼ: بجكف نطخ لقائميا، كيقابميا  الجسمة الخبخيةك
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 حضشئحعقضب تمظ الجسمة كإنسا كجب ححؼ أفعاليا  لو مصمقةيا مفعػ نّ عمى أَ  بألفاظ مرادر مشرػبةٍ 

ألف تمظ األغخاض يحرل مغ ذلظ السرجر السزسػف فضرح أف يقػـ ما تزسغ ذلظ السرجر 

ا صح ذلظ أعشي الجسمة الستقجمة مقاـ ما يتزسغ تمظ األغخاض أؼ أفعاليا الشاصبة ليا فمسّ 

متزّسغ السرجر الحؼ ىي أؼ تمظ الفػائج قبميا فالـد قضاـ ل ذكخ أفعاليا ثقتالفػائج اس كتكخرت تمظ

 ليا فػجب ححفيا. (4)أفعاليا الشاقرةأؼ متزسشات تمظ األغخاض أؼ (3) و مقاـ متزّسشاتياأغخاض

 (5)"صػت حسار" :: كقع لمتذبضو ألف السخاد مثلقػلو

                                                           

مضو، أك عجـ إقخاره. فبل دخل ىي: التي يصمب بيا إما حرػؿ شيء، أك عجـ حرػلو، كإما إقخاره كالسػافقة ع
، أؼ: يخاد بيا شمب حرػؿ الذضيء أك عجـ إنذائية شمبيةلمرجؽ كالكحب فضيا. كىي قدساف: 

، كىي التي يتحقق غالبا ؛ مجلػليا بسجخد الشصق بيا دكف أف يكػف شمبضا، كإنذائية غيخ شمبية.حرػلو
األكؿ فقط، قبل أف تكػف صمة، فإذا صارت  التي تقع صمة إنسا تدسى خبخية بحدب أصميا كالجسمة الخبخية
، لخمػىا مغ السعشى السدتقل بشفدو، إذ ال يكػف فضيا حكضع مدتقل بالدمب أك باإليجاب خبخيةصمة فبل تدسى 

مغ باب  جسمة خبخيةيقترخ عمضيا كحجىا، بل ىي لحلظ ال تدسى: "كبلما" أك: "جسمة" مصمقا، فعجـ تدسضتيا 
ابغ  ؛802، ص2جأمالي، ؛ ابغ الحاجب،  310، ص3ج شخح تدييل الفػائج، اكلى...انطخ: )ابغ مالظ،

 (.374، ص1، جالشحػ الػافيعباس حدغ،  ؛189، ص1ج المسع في العخبية،جشي،  
ػ في ب)بتسخيس(. في ب سقط)مرجرًا(.في اليامر األصل ]بحث السشادػ[.   (1)  
ػ في ب )ككجا(  (2)  

 ىي أؼ تمظ الفػائج أغخاضو مقاـ متزسشاتيا(.في ب سقط)مترسغ السرجر الحؼ   (3)  
لعجـ تساميا بالسخفػع، لكشيا لّسا خرت بأحكاـ أفخدكىا  قاؿ بعس الشحاة: أفعاؿ السقاربة: ىي أفعاؿ ناقرة:   (4)

بالحكخ. كال يخفى ما فضو إذ كل فخقة مغ األفعاؿ الشاقرة مخترة بأحكاـ ال تػجج في أخخػ. كقاؿ أحجىع: 
كعشجؼ أنيا لضدت ناقرة ألف السقرػد ندبة الحجث أعشي القخب الحؼ ىػ مجلػؿ مرادرىا التي ىي فاعميا، 

 معشاىا لّسا كاف قخب الفاعل عغ الخبخ ال بّج مغ ذكخىسا ألف أفعاؿ السقاربة مػضػعة لجنّػ الفاعل الخبخ كإفّ 
رجاء أك حرػال أك أخحا فضو. أّف معشى: عدى زيج أف يخخج. قارب زيج الخخكج أك قخب عغ الخخكج، كمعشى 

كػنيا ناقرة، كإاّل لكاف جسضع األفعاؿ  كاد قخب كمعشى شفق أخح، كمجخد عجـ التساـ بالسخفػع ال يقتزي
؛ عمى الجاـر كمرصفى 237، ص1ج مػسػعة كذاؼ اصصبلحات،التيانػؼ،  الشدبضة بل الستعّجية ناقرة.)

 (.36، ص2ج الػاضح في قػاعج المغة العخبية، الشحػأمضغ، 
في باب "ما يشترب فضو السذبو بو عمى  ": ىحه العبارة كردت في كتاب سضبػيولو صػت صػت حسار"   (5)
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 : عمى صاحب السرجر أؼ الحؼ قاـ بو ذلظ الحجث.قػلو

 ((2)) جؿلمسحكػر بالقضػد  ((1)) عشج كجػد الجسمة الدابقة مدّج السححكؼ ذلظ ألف لدجّ  لدبق :قػلو

 .كبضغ السرجر السشرػب بعجىا مغ جشذ السرجر داللة قػية (3)االجسمة عمى فعل بضشي

 .(4)الزابصةىحه  ما سضأتي في دخػؿ عغ احتخاز عسا سضأتي أؼ احتخازقػلو: 

إال ذاؾ  يحتسل تمظ الجسمة مغ جسضع السرادر ال السرجر أؼ ذلظ : أؼ غضخقػلو

في قػلو: عمّى ألف درىع اعتخافا  (6)السرجر الطاىخ يؤكج نفدو فاعتخفا فّ إِ كليحا قضل "(5)السرجر

ضخبت " :لشفدو في نحػ الحؼ تزسشو الجسمة السحكػرة كسا أف السرجر مؤكجْ (7)يؤكج االعتخاؼ

                                                           

إضسار الفعل الستخكؾ إضياره" قاؿ: "كذلظ قػلظ: "مخرت بو فإذا لو صػت صػت حسار"، كمخرت بو فإذا لو 
صخاخ صخاخ الثكمى. الفعل الستخكؾ إضياره. كذلظ قػلظ: مخرت بو فإذا لو صػت صػَت حسار، أراد أف 

رػتو صػت حسار، كيخخجو صػتا مثل: صػت الحسار. )صػت حسار( يشترب يفعل مزسخ تقجيخه: ب
صشاعة ابغ جشي،   ؛25، ص1ج سيبػيو، شخح أبيات؛ الدضخافي، 355، ص1ج الكتاب،)سضبػيو، 

 (. 24، ص1ج اإلعخاب،
ػ في ب سقط)عشج كجػد(  (1)  
ػ في ب )يجؿ(.  (2)  

 في ب )بضشيسا(   (3)
 في ب)احتخاز عسا سضأتي في دخػؿ ىحه الزابصة(.    (4)

: حكع كّمي يشصبق عمى جدئضات. كالفخؽ بضغ الزابصة كالقاعجة أّف القاعجة تجسع فخكعا مغ أبػاب شتى الّزابصة
؛ د. أحسج 1110، ص2ج مػسػعة كذاؼ اصصبلحات،التيانػؼ،  كالّزابصة تجسعيا مغ باب كاحج.)

 (.1345، ص2ج السعاصخة، معجع المغة العخبيةالسختار، 
في ب)إاّل ذلظ السرجر( في ب سقط )كليحا قضل أف السرجر الطاىخ يؤكج نفدو فاعتخؼ في قػلو عمى ألف    (5)

 درىع اعتخافا يؤكج االعتخاؼ(.
 في ب)فاعتخافا(   (6)
كمعشى قػلو: .خفاقاؿ سضبػيو في باب ما يكػف مغ السرادر تػكضجا لشفدو: كذلظ قػلظ: لو عمي ألف درىع ع   (7)

تػكضجا لشفدو أف قػلظ: لو عمي ألف درىع ىػ اعتخاؼ، فكاف )عخفا( تػكضجا لسا ىػ اعتخاؼ، فمحلظ جعمو 
؛ 184، ص1، جأبيات سيبػيو شخح؛ الدضخافي،  380، ص1ج الكتاب،سضبػيو،   تػكضجا لشفدو.)
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 الجسمة االسسضة مزسػف  لتشا فاالعتخاؼأدما في ىيشا مزسػف السفخد كأمّ  جْ إاّل أف السؤك(1)"ضخباً 

 بكساليا مزسػف أحج جدئضيا.

الدابقة بشاء عمى أف التقجيخ األصمي  ((3))لمجسمة يعشي أف مثل ىحا السرجر تأكضج (2)مجسمة: لقػلو

كبضانا لمشػع  :بيا لقمت كىحا السرجر مفعػاًل مصمقا لقمت في مثمو أف تجعل الجسمة الستقجمة مفعػالً 

سمة فيي مقػلة فسعشى ىحا السرجر فالقػؿ الشاصب مجلػؿ الجسمة الستقجمة ألف الستكمع إذا تكمع بج

 حقًا كىحا السعشى يجؿ عمضو ىحه الجسمة الدابقة بحضث ال صادقاً  ف كاف بعج الجسمة الخبخية قػالً إ

إاّل عمى  (4)جؿاألخبار مغ حضث المفع ال ت حتساؿ فضيا لغضخه مغ حضث مجلػؿ المفع إذ جسضعا

كأّما الكحب فمضذ بسجلػؿ المفع بل ىػ نقضس مجلػؿ المفع كأما قػليع الخبخ يحتسل  الرجؽ

الخبخ كالرجؽ بل السخاد أنو يحتسل  (6)لمفعامجلػؿ  كالكحب فمضذ مخادىع أف الكحب (5)الرجؽ

عقبًل فقج تبضغ بيحا أف جسضع السرادر السؤكجة لغضخىا يشبغي أف يكػف مجلػؿ الجسمة  الكحب

غضخه ل في البلـ كسا في السؤكجة لشفديا كعمى ىحا يحتسلُ ((7))المفع سػاىا الستقجمة بحضث ال يحتسل 

غضخ السرجر السحكػر  ه إلىلجفع غضخ  :قػلوكسا أشار إلضو الذارح ب (8)ا التعميلمّ إ :أحج السعشييغ

                                                           

، ص 1ج لمدمخذخي،شخح السفرل ابغ يعر،  ؛65، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،الدمخذخؼ، 
287.) 

؛ ابغ الػراؽ، 297، ص2جاألصػؿ في الشحػ، ابغ الدخاج،   ؛124، ص2ج السقتزب،انطخ: )السبخد،    (1)
 (.261، ص1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،أبػ البقاء،   ؛306، ص1ج عمل الشحػ،

 في ب)الجسمة(.   (2)
ػ في ب سقط) لمجسمة(.  (3)  

 في الشدختضغ)اليجؿ(.   (4)
 في ب سقط)كأما الكحب فمضذ بسجلػؿ المفع بل ىػ نقضس مجلػؿ المفع كأما قػليع الخبخ يحتسل الرجؽ(.   (5)
 في ب)لمفع(.   (6)

ػ في ب زيادة) مغ حضث( في ب)سؤليا(.  (7)  
"جئت كي تكخمشي"، أف تكػف : إذا جخت "كي" كصمتيا، كليحا تدسع الشحػيضغ يجضدكف في نحػ: الـ التعميل    (8)
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أك ألجل احتساؿ غضخه  :قػلوكىػ الباشل كبالجسمة ((1)) مزسػف  غضخ كأالحؼ ىػ مزسػف الجسمة 

أؼ ألجل احتساؿ غضخ مزسػنيا الحؼ ىػ مزسػف السرجر السحكػر كىػ الباشل ألنظ إنسا تؤكج 

 ا صمة لمتأكيجمّ إك مخ بسثل ىحا التأكضج إذا تػىع السخاشب ثبػت نقضس الجسمة الدابقة في نفذ األ

 :قػلوكضعًا كإلى ىحا أشار الذارح ب((4)) أؼ لسا يغايخ السرجر السحكػر (3)كضجًا لغضخهكيدسى تػ (2)أؼ

                                                           

 الجشى الجاني في حخكؼتكػف مرجرية كالبلـ مقجرة قبميا.) السخادؼ،  "كي" تعمضمضة ك"أف" مزسخة بعجىا، كأف
الرباف،  ؛115، ص2، جشخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظاألشسػني،  ؛109، ص1، ا جالسعاني

 (353، ص2، جأللفية ابغ مالظحاشية الرباف عمى شخح األشسػنى 
ػ في ب )كغضخ( في ب زيادة)الجسمة كغضخ(.   (1)  

 في ب زيادة)إذا تػىَع السخاشب( في ب سقط)أؼ(.   (2)
كتكػف  خبًخاكتكػف استفياًما تكػف  أربعُة مػاضع:، فميا كانت اسًساتكػف عمى ضخَبْضغ اسًسا، كحخًفا، فإذا  "ما" 

تكػف  ،كتكػف كاّفةً ،  تكػف نافية: خسدُة مػاضعَ ، فميا كإذا كانت حخًفا، نكخة مػصػفةكتكػف  مػصػلة،
" ألف ِتمِضيا األفعاُؿ بعج ُمييَّئةً  ، نحَػ "َحضُث ما" ك"إذما" ك"ُربسا"، ىضأت "ِما" "َحضُث" ك"إذ" لمجداء، كىضأْت "ُربَّ

ا، كأّنو يعتقج أنيا حخٌؼ كػ أف لع تكغ كحلظ. أف تكػف مع الفعل في تأكيل السرجر، كىحا محىب سضبػيو فضي
"َأف"، إالَّ أنيا ال تعسل عسَل "أْف"، كالفخُؽ بضشيسا عشجه أف "أْف" مخترٌة باألفعاؿ ال يمضيا غضُخىا، ك"ما"، إذا 
كانت مرجريًة، فإنو يمضيا الفعُل كاالسُع، فالفعُل قػلظ: "ُيعِجبشي ما ترشع"، أؼ: يعجبشي صشضُعظ، كاالسُع 

ا أنت صانٌع"، أؼ: صشضُعظ. ككل حخؼ يمضو االسُع مّخًة كالفعُل ُأخخػ، فإّنو ال يعسل في قػلظ: "يعجبشي م
كاحج مشيسا. فكاف األخفر ال يجضد أف تكػف "ما" إالَّ اسًسا، كإذا كانت كحلظ؛ فإف كانت معخفة، فيي بسشدلِة 

في تقجيخ َشيٍء، كيكػف ما بعجىا "الِحؼ"، كالفعُل في صمتيا كسا يكػف في صمِة "الِحؼ"، كإنكانت نكخة، فيي 
صمًة أف تكػف  الخامذ: .صفًة ليا، كيختفع ما بعجىا كسا يختفع إذا كانت صفة لَذْيء، كال تكػف حخًفا عشجه

ال تفضج إالَّ تسكضَغ السعشى كتػفضَخه بتكثضخ المفع، كذلظ نحػ قػلظ: "غزبت مغ غضِخ ما ُجْخـٍ"، أؼ: مغ  مؤكجةً 
[َفػ "ما" زائجٌة، كالسعشى: 3({]آؿ عسخاف/159تعالى: }َفِبَسا َرْحَسٍة ِمَغ َّللاَّ ِلْشَت َليْع )غضخ جخـٍ. كمشو قػلو 

معانى القخآف ؛ األخفر، 59، ص3َفِبَخْحسٍة مغ هللا، كالجاّر كالسجخكر متعّمق بػ "لشت".) سضبػيو، الكتاب، ج
، 4ج شخح شافية،لحاجب، ؛ ابغ ا32،ص5ج شخح السفرل لمدمخذخي، ؛ ابغ يعر،39، ص1ج لؤلخفر،

 (188ص
 في ب)تأكضجا لغضخه(.   (3)

ػ في ب عمى اليامر )بحث السفعػؿ بو(.   (4) 
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مع أف  (1)كضجًا لغضخهتػ  : أؼ لجفع غضخه يعشي إنسا سسيّ قػلوفي  أك ما يغايخ كىػ عصف عمى دفع

لمفع ج باالسخاشب ثبػت نقضزو فكأنو أكّ تػىع  عشجَ (2)إنسا أكج بو المفع الدابق داؿ عمضو أيزًا 

 بالقصعالشز في معشى لفع محتسل لحلظ السعشى كلشقضزو كالشز غضخ السحتسل فالتغايخ بضشيسا 

 (3).االحتساؿك

 .(4)ب القاشعصحكع أؼ الشاسل: إذ الحكع اقػلو

يرمح خبخًا عشو  ا الفي محل خبخ عسّ  (6)قعألنيا لع ي (5)الباب سساعيةالسرادر في ىحا ك  :قػلو

 .لمححؼ كضابصة لو سبباً  (7)رضخحتى ي

 .التكخار السعشػؼ  ىػَ  :(2)العمة فّ إكاف الححؼ قضاسضا أؼ مغ حضث  كإف :(1)قػلو 

                                                           

 في ب)تأكضجًا لغضخه(.   (1)
 في ب زيادة)ألنو( في ب)إنسا يؤكج(.    (2)
مرجر قصعُت. اْلقصع: كالػقف عبارة  قيل الَقْصع::بالفتح كسكػف الصاء السيسمة لغة بسعشى بخيجف.  الَقْصع   (3)

عغ قصع الرػت عغ الكمسة زمشا يتشّفذ فضو عادة بشّضة استئشاؼ القخاءة ال بشّضة اإلعخاض، كيجيء في لفع 
لغة: العفػ كاإلغزاء كإتعاب الشفذ في الحدضات  االحتساؿ: الػقف. كقضل القصع: ِفي اْلُجْدء الَِّحؼ اَل يتجدغ.

يدتعسل بسعشى الػىع كالجػاز فضكػف الزما، كبسعشى االقتزاء كالتزسضغ  الفقياء كفي اصصبلحكنحػ ذلظ، 
دستػر العمساء = جامع فضكػف متعجيا، نحػ يحتسل أف يكػف كحا، كاحتسل الحاؿ كجػىا كثضخة. )أحسج نكخؼ،  

، 1ج تيحيب المغة،؛ اليخكؼ، 136ك 135، ص1ج كتاب العيغ،؛ الفخاىضجؼ، 63، ص3، جالعمـػ
مػسػعة كذاؼ التيانػؼ،   ؛40، ص1، جعمى ميسات التعاريف التػقيفالسشاكؼ،   ؛128ص

 (.1223، ص2، جاصصبلحات
 في ب)إذ الحكع لمحكع أؼ الشاص الفاظ(.   (4)
 في ب)في السرادر(.   (5)

د. أحسج  مرادر سساعضَّة.): مفخد اسع مشدػب إلى َسساع. ما ُسسع عغ العخب، خبلؼ القضاسّي "جسػع/ َسساِعيّ  
 (.1109، 2ج معجع المغة العخبية السعاصخة،السختار، 

 في ب)لع تقع(.   (6)
 في ب)ترضخ(.   (7)
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مػجػدًا عمضو حقضقة ألف العالع لع يكغ شضئا  إف لع يقع فبل يخد خمق هللا العالع ألف الخمق كَ  :(3)قػلو 
 عبارة. ((5))عمضو الخمق لكشو كقعقبل الخمق حتى يقع عمضو (4)

 مشفيعمضو نطخ ألف الزخب في العبارة  "ما ضخبت زيجا" :في "ضخبت"كفضو أؼ كفي كقػع  :قػلو

 (6)."زيج"عغ 

كغضخ ((7))قضاـ يدّسىغضخ الفاعل ألف تعمق الفعل بو بو  بسا تعمق اد: كالسخاد ما تعمق بو إلخ السخ قػلو

حضث ال يعقل معشى (8) "اشتخؾ زيج كعسخك" :في قػلشا "عسخك"ما في حكع الفاعل فبل يخد 

 .لضذ بسفعػؿ بوك إال بو  (1)ؾاشتخ اال

                                                           

 في ب سقط)قػلو(.   (1)
: بالكدخ كتذجيج البلـ لغة اسع لعارض يتغّضخ بو كصف السحّل بحمػلو ال عغ اختضار، كليحا سّسي العمة   (2)

 . كفي اصصبلح العمساءعّمة. كقضل ىي مدتعسمة فضسا يؤّثخ في أمخ سػاء كاف السؤّثخ صفة أك ذاتاالسخض 
تصمق عمى معاف مشيا ما يدّسى عّمة حقضقضة كشخعضة ككصفا كعّمة اسسا كمعشى كحكسا، كىي الخارجة عغ 

يا أك جشديا القخيب في الذيء الذيء السؤّثخة فضو. كالسخاد بتأثضخىا في الذيء اعتبار الذارع إّياىا بحدب نػع
؛ 263، ص2، جدستػر العمساء = جامع العمـػ أحسج نكخؼ،  اآلخخ ال اإليجاد كسا في العمل العقمضة.)

 (.1206، ص2ج مػسػعة كذاؼ اصصبلحات،التيانػؼ، 
 في ب سقط)قػلو(.   (3)
 في ب سقط)مػجػدًا(.    (4)

ػ في ب سقط )عمضو(  (5)  
متو َكَقْػِلظ: َما ضخبت زيجا"، َأك" َما زيجا ضخبت "، َأك "َضخبتو "، َكاَل َتقػؿ: "زيجا  الشَّْفي:    (6) فإْف َكاَف ب "َما" قجَّ

ف َكاَنت" اَل"، َأك "لع"،  لع يْمـد التَّْقِجيع َتقػؿ: " زيجا اَل اضخبو"،  َك "لع أضخبو" َكاْلفخؽ َبضشيَسا َما َضخبتو"،  َكإِ 
: أفَّ َما غضخ عاممة ِفي اْلِفْعل َكلع الثَّاِنيأفَّ "َما" أـّ َباب الشَّْفي: فُأِقخَّْت ِفي مػضعيا.كَ  أحُجىساْجيْضغ أف: مغ كَ 

عاممة َك"اَل" قج تْعسل ِفضو،  ِفي الشَّيي َفَكاَف جعميا ِإَلى جشب َما تْعسل ِفضو أْكلى َتقػؿ: اَل زيجا َضخبتو فتقّجميا 
؛ ابغ 468، ك468، ص1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،أبػ البقاء،  ْقِتَزائو إيَّاه.)كتزسخ اْلِفْعل ال

 (.499، ص1ج فتح رب البخية في شخح نطع اآلجخكمية،الحازمي،   لمدمخذخي، شخح السفرليعر، 
ػ في ب سقط )سسى تعمق(.  (7)  

، فسا بعج الػاك ىشا ُعْسجة، ألف الفعل اشتخؾ يقتزي اثشضغ، ال يقع االشتخاؾ إال بضغ اثشضغ، اشتخؾ زيٌج كعسخكٌ    (8)
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في  الػقػع أف يجخلَ  خفدّ  ما صمو أنو ال يخد السفعػؿ فضو عمىإلخ حا كالسخاد المغػؼّ ((2)) قػلو: 

مجلػلو ألف السخاد مغ (5)ءً الكػف الدماف جد  (4)موعقّ تإال ب :الفعل االصصبلحي (3)السفعػؿ بو حضث 

 الخارج. في كالدماف غضخ الـز لترّػره كتعقمو بل لػجػدهِ  بالفعل المغػؼّ 

 :[أفعاؿ القمػب]

كىػ مزسػف الخبخ الثاني  كاحجٍ  في الحقضقة ال تتعّجػ إاّل إلى مفعػؿٍ  (6):أفعاؿ القمػباعمع أف  

ػنيسا لكغ نربيسا معًا لتعمقو بسزسزيج قضاـ  "عمست زيجًا قائساً " :في ؿ فالسعمػـُ مزافًا إلى األكّ 

                                                           

ال يقاؿ: اشتخاؾ زيٌج فحدب، بل ال بج مغ الثاني: اشتخؾ زيٌج كعسخٌك، فسا بعج الػاك في السعشى فاعل، لكغ 
، كزيج فاعل، كعسخٌك الػاك في االصصبلح ال يدسى فاعبل، كلحلظ تقػؿ: اشتخؾ زيج كعسخك اشتخؾ فعل ماض

عاشفة تفضج معشى مع، ألفَّ االشتخاؾ ىشا كقع مغ اثشضغ، إًذا فضو معشى السعضة، كعسخك معصػؼ عمى زيج، 
كالسعصػؼ عمى السخفػع مخفػع، ففي االصصبلح عشجىع ال ُيدسى فاعبًل، لكشو في السعشى فاعل كسا ىػ 

شخح األشسػني ؛ األشسػني، 214، ص2، جابغ مالظ ةأكضح السدالظ إلى ألفيضاىخ.انطخ: )ابغ ىذاـ، 
فتح رب البخية في ؛ الحازمي، 39، ص1ج شخح األزىخية،؛ الػقاد، 491، ص1ج عمى ألفية ابغ مالظ،

 (.621، ص1، ج شخح نطع اآلجخكمية
 في ب)اشتخؾ(.   (1)

ػ في ب سقط )قػلو(.  (2)  
 في ب زيادة)ال يعقل(.   (3)

 في ب)إال بعقمو(.  (4) 
 في ب)جدء(.   (5)
كتدّسى أفعاؿ الذّظ كالضقضغ أيزا، كىي عشج الشحاة "ضششت" ك"حدبت" ك"خمت ك"زعست"  أفعاؿ القمػب:   (6)

ك"عمست" ك"رأيت" ك"كججت". كسسضت بأفعاؿ القمػب ضاىخ. كأما تدسضتيا بأفعاؿ الذّظ كالضقضغ فكأّنيع أرادكا 
بعة أفعاؿ تذتخؾ في بالذّظ الطّغ كإاّل فبل شيء مغ ىحه األفعاؿ بسعشى الذظ، أؼ تداكؼ الصخفضغ، فيحه س

أنيا مػضػعة لمحكع بتعّمق شيء بذيء عمى صفة، فإّف بعزيا لمطّغ كبعزيا لمعمع كبعزيا مذتخؾ فضيسا، 
: ما ُيفضج في الخبخ أربعة أقداـ: أحجىافحكخ مغ كل نػع ما ىػ السذيػر مشو، كأفعاؿ القمػب تشقدع إلى 

ما ُيفضج في الخبخ رجحاًنا؛ كىػ خسدة:  كالّثاني: .بسعشى أعمع ؛ كدرػ يقضًشا؛ كىػ أربعة: َكَجج، كأْلَفى، كَتَعمَّْع ؛ 
، كىْب، كَزَععَ   .ما يخد بالػجيضغ، كالغالب كػنو لمضقضغ؛ كىػ اثشاف: رأػ، كعمع كالّثالث: .َجَعَل، كَحَجا، َكَعجَّ

، كَحِدَب، كَخاؿ. أ كالّخابع: فعاؿ القمػب لضدت كميا تشرب ما يخد بيسا، كالغالب كػنو لمّخجحاف؛ كىػ ثبلثة: ضغَّ
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أحجىسا  مبتجأ كخبخ فمػ ححؼ :ححؼ أحجىسا مغ دكف األخخ مع أنيسا في األصل معًا كلحا قلّ 

إلى مفعػلضغ حقضقة لكغ أكليسا مفعػؿ  (1)بعس الكمسة كباب: كدػت كأعصضت متعجٍ  ؼلكشت كالحاذ

كمعصي  ((3))بكدخ "أعصضت زيجًا جبة"ك ،"كدػت زيجًا جبةً " :في قػلظ(2)ىحا الفعل الطاىخ إذ "زيجا"

 .كمعصػة أؼ مأخػذة(4)مكداةمفعػؿ مصاكع ىحا الفعل إذا لجبة  :ثانضيسا

 أك ندبة((5))و فعل نّ إالفاعل ال مغ حضث  و إلخ أؼ مغ حضث أنو فعلاؿ قرج ب أف يق: إالّ قػلو

 :ا قاؿيتػقف عمضو الفعل فمسّ : الفاعل عجـ الػركد بو فإنو أيزًا مسا قػلوفائجة  :كاألكلى أف يقاؿ

 ءضة عجـ كركد السفعػؿ فضو كغضخ خفآالحضث((6))اعتبار دةِ إفافعل الفاعل عمع أف السخاد غضخه كال في 

 ال يخفى.((7)) كسا

                                                           

، نحػ: "جبغ" ك"حدف".  مفعػلضغ؛ إذ مشيا ما ال يشرب إال مفعػال كاحجا، نحػ: "عخؼ" ك"فيع"، كمشيا الـز
، 1جالمسحة في شخح السمحة، ؛ ابغ الرائغ, 92، ص2ج شخح تدييل الفػائج،انطخ: )ابغ مالظ، 

شخح الترخيح عمى ؛ الػقاد، 360، ص1، جشخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ؛ األشسػني, 333ص
 (.236، ص1، جاصصبلحات مػسػعة كذاؼ؛ التيانػؼ، 329، ص1ج التػضيح،

، فالستعجؼ عمى ثبلثة أضخب: متعج إلى مفعػؿ بو كإلى اثشضغ كإلى ثبلثة. كغيخ الستعجي الفعل الستعجي   (1)
فاألكؿ نحػ قػلظ: "ضخبت زيجًا"، كالثاني: "كدػت زيجًا جبة"، ك"عمست زيجًا فاضبًل". كالثالث نحػ:" أعمست 
زيجًا عسخًا فاضبًل "كغضخ الستعجؼ ضخب كاحج كىػ: ما تخرز بالفاعل: كحىب زيج كمكث كخخج كنحػ 

؛ ابغ يعر، شخح السفرل لمدمخذخؼ، 341، ص1، جالسفرل في صشعة اإلعخابذلظ. انطخ: )الدمخذخؼ، 
؛ ابغ عقضل،  شخح ابغ عقضل 683، ص1، جمغشي المبيب عغ كتب األعاريب،  ابغ ىذاـ، 295، ص4ج

 (.66، ص2عمى ألفضة ابغ مالظ، ج
 في ب)كالحاذؼ(.   (2)

ػ في ب )مكدػ(.  (3)  
 في ب)مكتداكة(.   (4)

ػ في ب سقط )الفاعل ال مغ حضث أنو فعل أك(.  (5)  
ػ في ب سقط)اعتبار(.  (6)  
ػ في ب سقط )كسا(.  (7)  
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 ."مشو بعجتُ "ك ،"مغ زيج تُ بقخ " :ذلظ مثل السجخكر(1)إلخ : كغضخه مسا يتػقف عمضو قػلو

لكػف تقجيع  "بغضخَ زيجًا اِ " :فبل يقاؿ (2).بشػف التأكيج الفعلتأكيج قػلو: إال السانع ذلظ مثل: 

و أؼ ختبتِ مَ خ عغ  لع يؤخّ كإالّ  عٍ تياألمخ عمى أف الفعل غضخ م عمى الفعل دلضبًل في ضاىخِ  السشرػبِ 

 هالسشرػب بغضخ  كمثل اشتباهِ (4) في الطاىخِ  افِ فضيسا فضتشاتبكػنو ف ؤذمُ  كتػكضج الفعلِ  (3)رجرال

أف  (6)طغل "عضدى ضخب مػسى:"فضو إذ لػ قضل "ضخب مػسى عضدى" :التقجيع كسا في(5) بدبب

إال أنو ال يترخؼ في  "زيج ما أحدغ" (7):نحػ فعل التعجب كػف الشاصبِ  السقجـ السبتجأ كمثل

 (2)."زيجاً  تعجبت مغ أف ضخب" :كمثل كػف الفعل صمة لمحخؼ نحػ (1)ػلوسعم

                                                           

 في ب سقط)إلخ(.   (1)
ضل َكَلْضَدت " كالتأكضج بيا َأؼ الثَِّقضَمة َأشج مغ التَّْأِكضج بالخفضفة َنز َعَمْضو اْلَخمِ "َخِفيَفة" ك"ثقيمةنػف التػكضج َنْػَعاِف    (2)

ج: ما لحقتو نػف التػكضج. ثقضمة  ٍج. فالسؤكَّ ٍج، كغضخ مؤكَّ ىَي اأَلْصل كالخفضفة فخع َعْشيا، كيشقدع الفعل إلى مؤكَّ
اِغِخيَغ{. ]يػسف:  [، كغضخ السؤكج: ما لع تمحقو، نحػ 32كانت أك خفضفة، نحػ: }َلُضْدَجَشغَّ َكَلَضُكػَف ِمَغ الرَّ

ج مصمًقا، ُيْدجَ   ُغ، كيكػف، فالساضى ال يؤكَّ
،  ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع؛  الدضػشي، 66، ص2ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،)أبػ البقاء، 

 (46، 45، ك44، ص1ج شحا العخؼ في فغ الرخؼ،؛ أحسج بغ دمحم الحسبلكؼ، 611، ص2ج
 في ب)السرجر(.   (3)
 في ب)بكػنو مشيسا فضتشاكباف في الطاىخ(.   (4)
 في ب)بغضخ سبب(.   (5)
 في ب)يطغ(.   (6)
 تعجب مشو: أؼ عجب،  كالتعجب في العخبضة عمى كجيضغ: التعجب:   (7)

ـُ في مػضع فاألكؿ كقػلظالتعجب بَأْفِعْل بو.  كالثاني:التعجب بسا َأْفَعَمو.  أحجىسا: : ما أحدغ زيجًا، فسا: اسٌع تا
ع باالبتجاء، ك )أحدغ( خبخه، ك )زيجًا( مشرػب بػقػع )َأْحَدغ( عمضو، كتقجيخه: شيء حدغ زيجًا، كال يجػز رف

)زيجًا( بػقػع  )كاف( فتقػؿ: ما كاف أحدغ زيجًا. نربتَ   أف يفرل بضغ )ما( كبضغ فعل التعجب بذيء، سػػ ب
: َأْحِدغ بديج، فالباء كما بعجىا كالثاني كقػلظ )أحدغ( عمضو، كلع تعسل )كاف( ألنيا زائجة ال اسع ليا كال خبخ.

في مػضع رفع، كالسعشى: صار زيٌج ذا ُحْدغ، كيدتػؼ في ذلظ لفع الػاحج كاالثشضغ كالجسضع كالسؤنث. تقػؿ: 
يا ىحه أحدغ بديج، يا ىحاف أحدغ بديج، كيا ىؤالء أحدغ بديج، كال يجػز أحدشي كال َأْحِدشا كال أحدشػا، ألنو 
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  تقجيخاتمغ  بجّ فبل رمح ألف يكػف صفة مرجر مححكؼٍ أمخ ال ي ؿ إلخ فإف: لعجـ اشخاد األكّ قػلو

ضع إنظ نيضت في افي مثل ىحه السػ  (5)تِ اي كقخيشةىحا السعشى ناصبًا أمخًا  (4) أك قرج كما يؤدؼ(3)

أك  (7) يتِ امل ىػ مسا يؤمخ بو فػجب أف يشترب بسا ال تشيى عشو ب (6)ثع جئت عغ شيء ؿِ األكّ 

 نحػه.

ال  (9)اً أمخًا قاصج توِ انفي  ؿِ ما ذكخ في األكّ  االشخادِ  (8) إذ عجـ كفي ىحا الشطخ نطخ كفضو أؼ :قػلو 

 أيزًا ححؼ كاف ببل حخؼ الذخط كثضخ في الكبلـ.يػجب مشعو فضو كَ 

 اإلقباؿ. فإنو متفجع عمضو غضخ مصمػبِ  :مثبلً  (10)لسشجكِب : ما لضذ بسصمػب اإلقباؿ كاقػلو

                                                           

أحخؼ نحػ:  كال يكػف التعجب إال بفعل مبشي مغ ثبلثةمعشاه صار زيُج حدشًا،  لضذ بأمخ، كإنسا ىػ خبخ
حدغ ككـخ ، فتجخل عمضو ىسدة التعجب فضرضخ بيا أربعة أحخؼ، فتقػؿ: ما أحدشو كما أكخمو، كأحدْغ بو، 

اف كأكخـْ بو، كىػ أحدغ مشظ، كأكخـُ مشظ؛ فإف كاف الفعل عمى أكثخ مغ ثبلثة أحخؼ، أك كاف في األلػ 
األصػؿ ابغ الدخاج،   ؛190، ص3ج السقتزب،السبخد،   كالعاىات لع يجد أف ُيبشى مشو فعُل التعجب...)

؛  105، ص1ج أسخار العخبية،؛ األنبارؼ، 325، ص1ابغ الػراؽ، عمل الشحػ، ج ؛98، ص1ج في الشحػ،
، شسذ العمـػ كدكاءالحسضخػ،   (. 4403، ص7ج كبلـ العخب مغ الكمـػ

 مفعػلو(في ب)   (1)
 في ب)"عجبت مغ أف ضخب زيجًا"(.    (2)

، 1جالشحػ،  األصػؿ في؛ ابغ الدخاج، 269، ص3، ج، السقتزب؛ السبخد189، ص1ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو 
 (.137ص

 في ب)تقجيخات( في األصل)تقجيخايت(   (3)
 في األصل)أك اقرج أكما يؤادؼ(. في ب)أكقرج كما يؤدؼ(  (4)
 في ب)أنت(.   (5)
 في ب)لع حضث(.    (6)
 في ب)بائت(.  (7)
 في ب)أك عجـ(.   (8)
 في ب)قاصج(.   (9)

: ِعْشج الشَُّحاة ىَػ ااِلْسع الستفجع عمى كجػد َمْجُلػلو َأك عجـ َمْجُلػلو بضا َأك َكاك إاّل أّف لفع "كا اْلَسْشُجكب   (10)
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لو فضكػف  الشجاءِ  كإثباتُ  هللا تعالى بسا يترػر مشو اإلقباؿُ  التخييل بتذبيو أف يحسل عمى : إالّ قػلو

 .في الشفذ(3) يميةاستعارة تخيّ ه" "كنجاء(2)استعارة بالكشاية"في الشفذ (1)التذبيو السزسخ

: فضرجؽ عمضو أنو مصمػب اإلجابة يعشي أف هللا سبحانو كتعالى لسا كاف مصمػب اإلجابة كىي قػلو

 . لع يترػر مشو غالبا عغ اإلقباؿ فكاف مصمػب اإلقباؿ كإفشفظ ال ت

 بو. قػلوأؼ ((4)) قػلو:

                                                           

كحكع السشجكب في اإلعخاب كالبشاء حكع السشادػ. "مختّز بالّشجبة دكف "يا "فإّنيا مذتخكة بضشيا كبضغ الشجاء، 
؛ الجخجاني، 242، ص3، جدستػر العمساء = جامع العمـػ كقضل السشجكب ىػ السشادػ.) أحسج نكخؼ،

 (.1655، ص2، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحاتالتيانػؼ،  ؛231،ص1جالتعخيفات، 
الشَّفذ ِبَأف يثبت لمسذبو َأمخ ُمْخَتّز بالسذبو ِبو مغ غضخ َأف يكػف ِفي اْلُسذبو َأمخ : ِفي التَّْذِبيو اْلُسزسخ   (1)

اإليزاح في .) القدكيشي،   ُمَتَحقق حدا َأك عقبل ُيصمق َعَمْضو اْسع َذِلظ اأْلَمخ فضدسى َذِلظ التَّْذِبضو اْلُسزسخ.
، خاز ألسخار الببلغة كعمـػ حقائق اإلعجازالص؛ يحضى بغ حسدة العمػّؼ الصالبي, 99، ص1الببلغة، ج عمـػ

 (.165، ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات؛ التيانػؼ،  108، ص1ج
غضخ َأف : ىَي َأف يحكخ اْلُسذبو َكيْتخؾ اْلُسذبو ِبو َكيثبت لمسذبو َأمخ ُمْخَتّز بالسذبو ِبو مغ ااِلْسِتَعاَرة ِباْلِكَشاَيةِ    (2)

يكػف ىَشاَؾ َأمخ ُمَتَحقق حدا َأك عقبل ُيصمق َعَمْضو اْسع مثل َقػؿ: اْليحِلّي )َكِإذا اْلسشضة أنذبت أضفارىا( َفِإنَّو شبو 
 اْلسشضة َأؼ اْلَسْػت باألسج ِفي اإلىبلؾ َكذكخىا دكف اأْلسج َكأثبت َليا اإلنذاب كاألضفار السخترضغ باألسج.)

الصخاز ألسخار الببلغة كعمػـ ؛ يحضى بغ حسدة الصالبي, 99، ص1ي عمـػ الببلغة، جالقدكيشي،  اإليزاح ف
 (.165، ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات؛ التيانػؼ،  108، ص1، جحقائق اإلعجاز

ااِلْسِتَعاَرة : ِإْثَبات اأْلَمخ اْلُسْخَتز بالسذبو لمسذبو ِبو ِعْشج ححؼ اْلُسذبو ِبو َأؼ ِفي: ااِلْسِتَعاَرة التخييمية   (3)
ْثَبات  ِباْلِكَشاَيةِ  أِلَنَّو قج استعضخ لمسذبو َذِلظ اأْلَمخ اْلُسْخَتز بالسذبو ِبو  باالستعارة التخييميةَكِإنََّسا سسي ىَحا اإْلِ

ْثَبات اْسِتَعارَ  ة َأمخ مغ اْلُسذبو ِبو لمسذبو َكُمػجب لتخضضل التَّْذِبضو اْلُسزسخ ِفي الشَّفذ، َكَأف ااِلْسِتَعاَرة َفَحِلظ اإْلِ
ِباْلِكَشاَيِة كالسرخحة كالتخضضمضة ُأُمػر معشػية غضخ َداِخَمة ِفي اْلسَجاز الَِّحؼ ىَػ مغ َأقَداـ المَّْفع.) ضضاء الجيغ بغ 

تحقضق، أحسج الحػفي، بجكؼ  السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ،ىػ(، 637األثضخ، نرخ هللا بغ دمحم )ت: 
اإليزاح في القدكيشي،   ؛59، ص2دار نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، الفجالة ػ القاىخة ج، شبانة

، 1ج الصخاز ألسخار الببلغة كعمـػ حقائق اإلعجاز,يحضى بغ حسدة الصالبي,  ؛99، ص1ج عمـػ الببلغة،
 (.108ص

ػ في ب سقط )قػلو(.  (4)  
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أك الفعل  الحخؼِ  (3) لسذاَبيتوِ  بشي إالّ لو يُ (2)إنسا قاؿ ذلظ ألف االسع  (1)"إياؾ" كاؼب :ةي: السذبّ قػلو

 . االسع السبشي (4) يتوِ إال لسذابَ  ىبشَ كال يُ 

نطخ ال يخفى إال أف  يخيج أنو  الـز التعجدِ  اً التعجد كفي كػنو خبخ آخخ الـز أك خبخ  ((5))قػلو:

فضو كال يجػز االقترار عمى أحجىسا فضدتقضع كالطاىخ أف  (6)التعّجه جعل خبخًا لـد [194]ب/إذا

 السخاد ىحا.

عشج الزخكرة أؼ يقترخ عمى القجر  وتشػيش بشي السشادى السزسـػيُ أؼ حضغ  حضشئحٍ : كيجػز قػلو

اإلعخابضة لسا اضصخ إلى  إلى حخكتوِ  (8)بو يشرب رجػعاً  (7)يػنذالسزصخ إلضو مغ التشػيغ كعشج 

 (9)التسكضغ.بتشػيغ  إزالة البشاءِ 

االستغاثة جعمت عبلمة  (11)في التحقضق الـ االختراصيجخل إلخ يعشي أف ىحا  (10)الـ: أؼ قػلو

 .كالتعجب

                                                           

 في ب)فكاف أباؾ(.   (1)
 في ب زيادة)ال اسع(.   (2)
 في ب)إال لسذاَبيِة(.   (3)
 في ب)إال لسذاَبيِة(.   (4)

ػ في ب سقط)قػلو(.  (5)  
 في ب)التعجد(.  (6) 
 .126سبق تخجستو ص   (7)
 في ب سقط)بو(.    (8)
تػضيح ؛ السخادؼ، 418، ص1، جمحاىب الشحػييغ البرخييغ كالكػفييغالتبييغ عغ انطخ: )أبػ البقاء،    (9)

أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ ؛ ابغ ىذاـ،  1059، ص1، جبذخح ألفية ابغ مالظ السقاصج كالسدالظ
 (.418، ص1ج أمالي ابغ الحاجب،كما بعجىا؛ ابغ حاجب، 12، ص4ج مالظ،

 في ب)ألنو(.   (10)
 في ب)في التخفضف(   (11)
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لسشاسبة معشاىا  ((1)) كإنسا اختضخ البّلـ إلخ إنسا اختضخت أف جعمت عبلمة لئلستغاثة كالتعجبقػلو:  

ألنيا لمتخرضز كالسدتغاث مخرػص مغ بضغ أمثالو بالّجعاء  كالستعجب مشو لسعشى السدتغاثِ 

 لقخابتو. (3)ارباالستخر غ أمثالوِ مخرػٌص مغ بض((2)) ككحا الستعجب مشو

كاف  كإف (5)سيبػيوج عش لسقجر إلى السفعػؿا "ألدعػ" (4)معجية ـالبّل تعمق إلخ يعشي ـ ي: كالبّل قػلو

ب لزعف الشائِ  (7):عشج السبخدالتأنضث مشاب ادعػ  (6)اءزعفو باإلضسار كيتعمق بضمتعجيًا بشفدو ل
 ."ضخبت لديج" :كال يجػز "لديجأنا ضارب "ك ،(9) ضخبي لديج حدغ"" :كليحا تقػؿ وُ مشابَ (8)

                                                           

ػ في ب سقط)قػلو: كإنسا اختضخ البلـ إلخ إنسا اختضخت أف جعمت عبلمة لئلستغاثة كالتعجب(  (1)  
ػ في ب سقط)ألنيا لمتخرضز كالسدتغاث مخرػص مغ بضغ أمثالو بالّجعاء ككحا الستعجب مشو(  (2)  

 في ب)باالستحزار(.   (3)
ـ السفخدة(: تكػف عاممة لمجخ كعاممة لمجـد    (4) ـ( ىَػ اْلَحْخؼ الثَّاِلث َكاْلعْذُخكَف مغ ُحُخكؼ اليجاء )البلَّ ) البلَّ

َكغضخ عاممة، )العاممة لمجخ(: َمْكُدػَرة َمَع كل َضاىخ َنْحػ: لديج كلعسخك ِإالَّ َمَع السدتغاث اْلُسَباشخ )َيا( 
ـ َمْفُتػَحة َنْحػ: َيا  َكىي  َمْفُتػَحة َمَع كل ُمْزسخ َنْحػ: لشا َكلكع َكَليع ، ِإالَّ َمَع َياء اْلُسَتَكّمع فسكدػرة َكَتْأِتي البلَّ

دستػر أحسج نكخؼ،  الجارة لمسعاني كمشيا لمتعجية. التَّْعِجَية َنْحػ: َما أْضخب زيجا لَعْسخك َكَما أحبو لبكخ.)
، 2ج السفرل في صشعة اإلعخاب،الدمخذخؼ،  ؛219ك 218، ص1، جالعمساء = جامع العمـػ في

الذخح شافية ابغ  ؛ الخضي اإلستخاباذؼ,802، ص2ج شخح الكافية الذافية،ابغ مالظ،    ؛341ص
 السعجع الػسيط،إبخاىضع مرصفى، أحسج الديات ، حامج عبج القادر، دمحم الشجار،   ؛93، ص1ج الحاجب،

 (.809، ص2دار الجعػة، ج
 (.219، ص2ج الكتاب،و انطخ: )سضبػي   (5)
 في ب)بتاء(.    (6)
 (254، كص202، ص4ج السقتزب،انطخ: )السبخد،     (7)

 في ب زيادة )ناب(.    (8) 
 في ب)شػبى لديج حدغ(.   (9)
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 :[السدتغاث]

الخصاب في  في الحكع كاؼ (2)السدتغاثألف  ((1)) إلخ أؼ إنسا فتحت البلـ : كإنسا فتحت البلـقػلو

الفخؽ بيغ  كلضحرلَ  وِ مع ما في حكسِ  فكحامع الكاؼ  (4)قػعو مػقعو كالبّلـ يفتحلػ  (3)ؾادعػ 

ـ كالسشادػ مححكؼ ىػ مدتغاث لو بكدخ البّل َما  َيامى قج ي كذلظ ألنو (5)كالسدتغاث لو سدتغاثِ ال

 (7)."يا قػـِ " :أؼ "يا لمزعضف"ك  ، (6)ـكِ جُ سعلم يا:نحػ

                                                           

ػ في ب سقط)إلخ أؼ إنسا فتحت البلـ(  (1)  
مرجر قػلظ: "استغاث فبلف بفبلف"؛ إذا دعاه؛ لضجفع عشو مكخكىا، أك يعضشو عمى مذقة، فسعشى  :االستغاثة    (2)

االستغاثة، نجاء مغ يخمز مغ شجة أك يجفع مكخكىا أك يعضغ عمى احتساؿ مذقة؛ كيقخف السدتغاث ِبو ببلـ 
دتغاث بو مفتػحة، كالـ السدتغاث مغ أجمو َمْفُتػَحة كالسدتغاث َلو ببلـ َمْكُدػَرة ُيَقاؿ: َيا  لْمُسدمسضغ الـ الس

أكضح السدالظ ؛ ابغ ىذاـ، 87، ص1ج ، البلمات،؛ الدجاجي220، ص2ج الكتاب،، سضبػيو مكدػرة.)
 (. 41، ص4ج إلى ألفية ابغ مالظ،

 في ب سقط)الخصاب( في ب)ادعػ(.   (3)
 في ب )تفتح(.   (4)
، َكَلِكشَّيْع َفَتُحػا اأُلكلى َكَكَدُخكا الثَّاِنَضَة    (5) َماِف َجِسضًعا ِلْمَجخِّ َكَقْج َلو،  ِلُيَفخُِّقػا َبْيَغ السدتغاِث ِبو كالسدتغاثَ البلَّ

ؼ ِلْمَساِء َأدعػكع، َفِإْف ، َيُقػُلػَف: َيا ِلْمساِء، ُيِخيُجكَف َيا قػـِ ِلْمساء أَ َيْحِحُفػَف اْلُسْدَتَغاَث ِبو كُيْبُقػف السدتغاَث َلو
اِعِخ: َيا َلمخِّجا ـٍ ُأْخَخػ َكَدْخَتيا أَلنظ َقْج أِمْشَت المَّْبَذ ِباْلَعْصِف َكَقْػِؿ الذَّ بَّاِف عصفَت َعَمى السدتغاِث ِبو ببل ِؿ كِلمذُّ

 ؛339، ص1، جالمباب في عمل البشاء كاإلعخاب؛ أبػ البقاء، 256، ص4ج السقتزب،السبخد،   لمَعَجِب...)
 (.619، ص2ج المسحة في شخح السمحة،ابغ الرائغ،   ؛ 561، ص12ج لداف العخب،ابغ مشطػر، 

(6)   .)  في ب)لمسعمـػ
ـ َمَعو َمْفُتػَحة َتقػؿ: َيا لمشَّاس َكَيا ، َفِإف َدَعْػت ِإَلى َشْيء َفا   (7) ـ ِإذا َدَعْػت َشْضئا عمى ِجية االستغاثة َفالبلَّ لبلَّ

ليع َيا َمَعو َمْكُدػَرة َتقػؿ: َيا لمعجب َكَمْعَشاه:" َيا قـػ َتَعاَلْػا ِإَلى اْلعجب" فالتقجيخ َيا قـػ لمعجب َأْدُعػ ....أما َقػْ 
ار كلَعْبج هللا ـ َكَسا كدخكا َمَع كل َضاىخ َنْحػ: َقْػلظ لْمَساء َأْدُعػ كلديج الجَّ  لمعجب َكَيا لْمَساء َفِإنََّسا كدخك البلَّ

التَّْغِضضخ الثَّْػب، َكأما اْلَسْفُتػَحة الَِّتي لمسدتغاث َفِإنََّسا فتحت عمى اأَلْصل لضفخؽ َبضشيا َكَبضغ ...الَِّتي َكصفيا َكَكاَف 
ـ َلو َكتمظ ِإنََّسا ىَي بجؿ مغ َقْػلظ َيا زيجاه ِإذا  ، أِلَف ىِحه اأْلُْخَخػ ِفي مػضعيا الَِّحؼ تْمحق ىِحه البلَّ َليا ألـد

ْػت تدتغضث ِبو فضا لديج ِبَسْشِدَلة َيا زيجاه ِإذا َكاَف غضخ َمْشُجكب.)  ؛254، ص4ج السقتزب،السبخد،  مجدت الرَّ
، تحقق: د. دمحم السدائل البرخياتق(،  377؛ أبػ عمي الفارسي)ت 87، ص1جبلمات، الالدجاجي،  
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 ال يداد أؼ في السشادػ إاّل في مػضع إلخ. (1)ا: لكشيقػلو

لخخكجو ـ فضو يا بكدخ البّل  عادةِ بجكف إِ  في السعصػؼ عمى السدتغاثِ  "ككلعسخٍ  (2):"يالديج نحػ :قػلو

لفطًا كألف الفخؽ بضغ السدتغاث كالسدتغاث لو حاصل يا ((3))عمضو عغ حكع الكاؼ حضث لع يجخل

لخخكجو عغ تأثضخ إلخ يعشي أّف  (4)ا إذا أعضجت البلـ فبلبّج مغ فتح البلـ.أمّ  بعصفو عمى السدتغاثِ 

البلـ ت بفقملمحخؼ (5) السذابوعمة البشاء في السشادػ ضعضفة ألنو لسذابية االسع السبشي 

 البشاء. لزعفيا في اقتزاءِ  ((7)) لمبشاء السقتزضة ؼ الشجاءلمجخ حخ  (6)السقتزية

إنسا ىي  "كاؼ الخصاب"السشادػ ألف مذابية ((8))كىػ إنسا كانت َمجاِر الذبو  الذبو جارِ : عغ مَ قػلو

 "ادعػ" في: "ادعػؾ" (9)مقاـَ  َيا لقضاـ

                                                           

 (.512ىػ، ج، ص 1985 -ىػ  1405، 1الذاشخ أحسج دمحم أحسج، مصبعة السجني، ط
 في ب)لكشو(.   (1)
 في ب سقط)نحػ( في ب)يالديٍج(.   (2)

ػ في ب سقط )عمضو(.  (3)  
 في ب زيادة)قػلو(.   (4)

بذخح ألفية  تػضيح السقاصج كالسدالظالسخادؼ،  619، ص2، جالمسحة في شخح السمحةانطخ: )ابغ الرائغ،  
 (.218، ص2، جشخح قصخ الشجى كبل الرجى؛ ابغ ىذاـ، 1114، ص3ج ابغ مالظ،

 في ب )السذابية(.   (5)
الدمخذخؼ،   ىي السقتزضُة لو.) إنسا يكػف باإلضافة، كلضدت اإلضافُة ىي العاممة لمجّخ، كإّنساالجخُّ    (6)

 (.132ج، ص شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ يعر،   ؛113، 1، جالسفرل في صشعة اإلعخاب
ػ في ب)لمضاء(.  (7)  
ػ في ب سقط)كىػ إنسا كانت َمجاِر الذبو ألف مذابية(.  (8)  

 في ب)مقاـ(.   (9)
االسسضة في نحػ: "أدعػؾ" خصابا، كإفخادا، كتعخيفا؛ كىحه تذبو الكاؼ الحخفضة  الكاؼعمل الشحػيػف البشاء بسذابيتو 

لفطا كمعشى؛ فيػ مذبو لمحخؼ بالػاسصة، كمغ أحكاـ السدتغاث، ككجػد البلـ لضذ كاجبا؛ كإنسا الػاجب 
ؽ فتحيا حضغ تحكخ؛ ألنو كاقع مػقع كاؼ الخصاب في مثل: أدعػؾ، كالـ الجخ تفتح معيا؛ كلضحرل الفخ 
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 ((1))لو ـ في مثلصضخكرة الزسضخ الحؼ دخل البّل  فبلستمدامو :ؿاألكّ : كفي كل نطخ أما في قػلو

ا في كأمّ  "زيج كعسخك يا" :فبلقتزائو إعخاب السعصػؼ عمى السشادػ في مثل :الثانيا في معخبًا كأمّ 

 ((4))كتارة ألفًا "اً كاك  "تارة"ك "ءً يا"تارةفضكػف  السشجكب(3)ىحه الديادة كحكع.(2)فؤلف السخاد بالسفخد :الثالث

 الذارح. نو ألحَق بالكتاب غضخفكأ ((5))ؼ الجخ إلخ إذا يتعمق حخ ا فإف قضل فضس

 .الستغاثة: تحخزًا عغ التكخار أؼ تكخار عبلمة اقػلو

كالستعجب مشو ((7)) السدتغاثالبلـ بجؿ مغ الديادة في  (6):الخميلقػلو: كالجسع بضغ العػضضغ قاؿ  

 (2)كالبلـ يعاقبو صاحبو كال يجتسعاف.مغ األلف  ((1)) فكّل 

                                                           

؛ ابغ 12، ص4ج إلى ألفية ابغ مالظ، أكضح السدالظبضشيا كبضغ الـ السدتغاث مغ أجمو. )ابغ ىذاـ، 
 ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،؛ الدضػشي، 218، ص1ج شخح قصخ الشجى كبل الرجى،ىذاـ،  

 (.283، ص3ج ضياء الدالظ إلى أكضح السدالظ،؛ دمحم عبج العديد الشجار، 69، ص2ج
سقط )لو(. ػ في ب  (1)  

في ب زيادة)أف ال يكػف مزافًا كال مذابيًا لئبل يكػف مخكبًا مع غضخه مصمقًا فبل يخمػ السدتغاث عغ اإلفخاد    (2)
 بالتخكضب مع( .

 في ب سقط)كحكع(.   (3)
الحؼ يتفّجع عمضو أؼ يتحّدف ألجمو بمفع يا أك كا، كذلظ التفّجع يدّسى نجبة، إاّل أّف لفع كا  ىػ االسع السشجكب:

مختّز بالّشجبة دكف يا فإّنيا مذتخكة بضشيا كبضغ الشجاء، ثع الستفّجع عمضو يذتسل ما يتفّجع عمى عجمو كالسضت 
ضو عجما كالسرضبة كالػيل البلحقة لمشادب الحؼ يبكي عمضو الشادب كما يتفّجع عمى كجػده عشج فقج الستفّجع عم

لفقج السضت، فالحّج شامل لقدسي السشجكب مثل يا زيجاه كيا عسخكاه، كمثل يا حدختاه كيا مرضبتاه ككا كيبله، 
، 8ج كتاب العيغ،الفخاىضجؼ،  كحكع السشجكب في اإلعخاب كالبشاء حكع السشادػ. كقضل السشجكب ىػ السشادػ.)

؛ الجخجاني، 1654، ص2ج مػسػعة كذاؼ اصصبلحات،، التيانػؼ، 2ج الكتاب،، ؛ سضبػيو360ص
 ؛(.  231، ص1ج التعخيفات،

  (4)ػ في ب )مخًة( في األصل كتب تحت كمسة تارة )مخة(.
ػ في ب)فضسا ذا يتعمق حخكؼ الجخ( في ب زيادة)زائج(.  (5)  

 (.271، ص1انطخ: )خمضل أحسج الفخاىضجؼ، الجسل في الشحػ، ج   (6)
البلـ بجؿ مغ الديادة في السدتفات( ػ في ب سقط) قػلو: كالجسع بضغ العػضضغ قاؿ الخمضل  (7)  
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سع مغ تسامو أك اال: في تعمق شيء متعمق بالسزارع يعشي السخاد بالسزارع اسع يجي بعجه قػلو

عمضو  ((3))مع السعصػؼ عمضو عصف الشدق عمى أف يكػف السعصػؼ ا معصػؼمّ ؿ كإمعسػؿ األكً 

 ألف الجسػع اسعٌ  "ثبلثة كثبلثضغيا " :نحػ "يا رجل كامخأة " :لذيء كاحج يحتخز بو عغ نحػ اسساً 

ا نعت ىػ جسمة أك ضخؼ مّ خسدة عذخ إال إنو لع يخكب لفطو كإكأربعة فيػ  (4)،لعجد معضغ

  (5):نحػ

 أال يا نخَمًة مغ ذات ِعْخؽٍ 

                                                           

في ب)في السدتغاث بو كالسشفي مشو ككل(.  (1)  
الجػجخؼ،  ؛509، ص1ج ، عمل الشحػ،الػراؽ ابغ ؛130، ص2ج األصػؿ في الشحػ،انطخ: )ابغ الدخاج،    (2)

 (. 781، ص2ج شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،
ػ في ب سقط)مع السعصػؼ(.  (3)  

معصػؼ عمضو عصف الّشدق عمى أف يكػف السعصػؼ كالسعصػؼ عمضو اسسا لذيء كاحج، سػاء كاف عمسا    (4)
نحػ: "يا زيج أك عسخك" إذا سّسضت شخرا بحلظ السجسػع، أك لع يكغ نحػ : "يا ثبلثة كثبلثضغ" ألّف السجسػع 

لع  عصػؼ عمضو في اإلعخاب كإفاسع لعجد معّضغ كانترب الجدء األكؿ: لمّشجاء كالثاني: متابعة السعصػؼ لمس
يكغ فضو معشى العصف، فبل فخؽ في ...أف يكػف عمسا أك ال، فإّنو مزارع لمسزاؼ الرتباط بعزو ببعس 

ىػ إّنسا  كابغ يعير. كقاؿ األنجلدي محىب سيبػيومغ حضث السعشى كسا في: "يا خضخا مغ زيج"، كىحا ضاىخ 
ؼ إذا كاف عمسا، كأّما إذا لع يكغ عمسا فبل،  فبل يقاؿ عشجىسا في غضخ العمع "يا ثبلثة كثبلثضغ"، يزارع السزا

بل يا ثبلثة كالثبلثػف ، كضا زيج كالحارث، ىحا إذا قرجت جساعة معّضشة، كيقاؿ: "يا ثبلثة كثبلثضغ" إذا قرجت 
بل الّشجاء كارتباط بعزو ببعس مغ حضث جساعة غضخ معّضشة، كاألّكؿ أكلى أؼ قػؿ سضبػيو: لصػؿ السشادػ ق

األصػؿ في ؛ ابغ الدخاج، 224، ص4ج السقتزب،؛ السبخد، 228، ص2ج سيبػيو،الكتاب،   السعشى.)
مػسػعة كذاؼ ؛ التيانػؼ، 315، ص1ج السفرل لمدمخذخي، شخح؛ ابغ يعر، 344، ص1ج الشحػ،

 (.  1561، ص2، جاصصبلحات
بلـُ   أال يا نخَمًة مغ ذات ِعْخٍؽ    (5)  عمضِظ كرْحَسُة هللا الدَّ

 .190سبق تخخيج البضت في ص
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 ]التػابع[:

فبل يجػز أف يكػف السشادػ مزارعًا  كالتأكيج ،كعصف البياف ،البجؿمغ  (1)التػابعا سائخ كأمّ 

 لمسزاؼ.

 كنحػه أيزًا. السفخد كمغ كّل كجو احتخز بو عغ السدتغاثِ  (2)أؼ: قػلو

 . حضشئح(4) السسجكح(3)الستعجب مشو: كفضو أؼ كفي عػد الزسضخ إلى ما ذكخ نطخ ِلػركِد قػلو

 (5).االستغاثة الـ :: كنحػىا أؼ نحػقػلو

                                                           

تأكيج، : كىي اسساء التي يكػف إعخابيا عمى سبضل التبع لغضخىا، كىي خسدة أضخب: التََّػاِبُع َكىَي َخْسَدةٌ    (1)
؛ دمحم 55، ص2ج الشحػ،األصػؿ في ابغ الدخاج،  .)كصفة، كبجؿ، كعصف بياف، كعصف بالحخكؼ

 ؛143، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،؛ الدمخذخؼ،  65، ص1، جممحة اإلعخابالحخيخؼ، 
 (.71، ص1ج التعخيفات،؛ الجخجاني، 521، ص1، جالسغخب في تختيب السعخبالخػارزمي،  

 في ب)إلى(.   (2)
: السفعػؿ في "ما أفعمو!" كالسجخكر في "أفعل بو" ؛ كفضو َتَجّػز؛ ألّف الستعّجب بالستعّجب مشوقضل : السخاد     (3)

السخاد مشو ىػ فعمو ال نفدو، إاّل أنو ححؼ مشو السزاؼ، كُأقضع السزاؼ إلضو مقامو لمّجاللة عمضو"ك قضل: 
ت: ما أحدغ : السعسػؿ الحؼ لو صمة باألمخ الحؼ يجعػ لمتعجب مغ صفة أك فعل؛ فإذا قمبالستعجب مشو

اإلخبلص في العسل!، فإف التعجب مغ حدغ اإلخبلص، ال مغ اإلخبلص ذاتو؛ ألف التعجب مغ األحػاؿ ال 
، 1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،؛ أبػ البقاء، 332، ص1ج عمل الشحػ،ابغ الػراؽ،  مغ الحكات.)

كضح السدالظ إلى ألفية ابغ أ؛ ابغ ىذاـ،  511، ص1ج شخح السمحة، المسحة في؛ ابغ الرائغ، 197ص
 (.233، ص3ج مالظ،

 في ب)كالستيجد(.   (4)
ِبَعْضِشو مجيحا ِإذا اْحِتضَج ِإَلْضو ِفي الّذْعخ َكَأنَّو  السسجكحَكُربَسا سسي اْلَسْجح ِبَعْضِشو مجيحا َكُربَسا سسي  السسجكح: مفعػؿ

؛ ابغ 506، ص1ج جسيخة المغة،ابغ دريج األزدؼ ،   فعضل معجكؿ َعغ مفعػؿ َكَما أقل َما يْدَتْعسل َذِلظ.)
، 2ج تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ،؛ السخادؼ، 140، ص1ج ، المسع في العخبية،جشي
 (.909ص

لحؼ تقػؿ في االعتداء: يا لفبلف، يا لتسضع بشرب اّلبلـ، إّنيا الـٌ ُمْفخدة، كلكّشيا ُتْشَرُب في ا الـ االستغاثة:   (5)
ىي الـٌ ُأضضفت إلى االسع يجعى بيا السشجكب إلضو، كقػلظ: يا َلَديٍج كيا  ُيْشَجُب، كُتْكَدخ في السشجكب إلضو، كإنسا
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 الـ االستغاثة.االستغاثة عصف عمى  ((1)) األلف : أك ألفقػلو

ىػ إنسا يزارع السزاؼ  (2)،كقاؿ األنجلدي كابغ يعير ،قػؿ سيبػيو: عمسًا أك ال ىحا ضاىخ قػلو

إذا  "زيج كالحارثكضا "،"الثبلثضغ"أك  ،"ف يا ثبلثة كثبلثػ " :ا في غضخ العمعإذا كاف عمسًا فضقاؿ عشجىس

 لغضخ معضغ. "يا رجبًل كامخأة " :(3)نحػ ،"يا ثبلثة كثبلثضغ" :كإال قمت معضشةٌ  جساعةٌ  [194]أ/قرج

جاز أف يتعخؼ بالقرج كسا  "عمساً "كإذا لع تجعمو  "ال"أك  ،"عمساً " وُ متَ ذلظ إلخ أؼ سػاء جعَ  : كلّ قػلو

كيا  "كجيو ضخيفاً  يا حدشاً " :فتقػؿ في الشكخة "كضا رجبلً  "كأف ال يتعخؼ لعجـ القرج "يا رجل" :في

كالطخاؼ ككاف القضاس في  ((4))ثبلثة كثبلثضغ ضخفا كيارجبًل دخل الّجار غخيبًا كفي السعخفِة الطخيف 

لكشو كخه كصف  "(6) الغخيبيا رجبًل دخل الجار " :(5)أيزًا أف يجػز السػصػؼ بالجسمة أك الطخؼِ 

 الذيء بالسعخفة بعج كصفو بالشكخة.

                                                           

َلْمعجب، كذلظ إذا كاف يشدؿ بو أمخ فادح، كيا َلْمحدخِة كيا َلمّشجامة فُتْشَرُب اّلبلـُ في ذلظ كنحػه، فِإذا كانت 
الفخاىضجؼ،  فاْكِدْخىا َفْخقًا بضغ السعشضضغ كقػلظ: يا لديج ِلمَعَجب كيا َلمْقػـِ ِلمّشجامة.) البّلـ مع الَسْشجكب إلضو أيزاً 

،  المسحة ابغ الرائغ ؛339، ص1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،؛ أبػ البقاء، 359، ص8ج العيغ،
 (.619، ص2ج في شخح السمحة،

ػ في ب سقط)األلف(.  (1)  
األصػؿ في ؛ ابغ الدخاج، 224، ص4ج السقتزب،؛ السبخد، 228، ص2ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو،    (2)

 (.315، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر، 344، ص1، جالشحػ
 ـ(. 1245 - 1161ق /  643 - 553ابغ َيِعضر: )

بابغ يعضر كبابغ يعضر بغ عمي بغ يعضر ابغ أبي الدخايا دمحم بغ عمي، أبػ البقاء، مػفق الجيغ األسجؼ، السعخكؼ 
الرانع: مغ كبار العمساء بالعخبضة. مػصمي األصل. مػلجه ككفاتو في حمب. مغ كتبو " شخح السفرل".)ابغ 

 (.206، ص8؛ الدركمي، األعبلـ، ج46، ص7خمكاف، كفضات األعضاف، ج
 في ب)كنحػ(.   (3)

ػ في ب سقط)كيا ثبلثة كثبلثضغ ضخفا كيارجبًل دخل الجار غخيبًا كفي السعخفة الطخيف كالطخاؼ ككاف(.  (4)  
 فضى ب زيادة)نحػ( ىامر.   (5)
 في ب)الغخب(.   (6)
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الجسمة أك الطخؼ مزارع لمسزاؼ أف السػصػؼ ب((1))حاصموإلخ  "صالحاً  يا رجبلً ": بخبلؼ قػلو

صفتو مع إمكاف تعخيفيا إلفخادىا بخبلؼ  بالسفخد المتشاع تعخفو مع نكارةِ  بخبلؼ السػصػؼِ 

ال تقبل التعخيف فاضصخكا إلى جعمو مزارعًا لمسزاؼ مع قرج التعخيف  السػصػؼ بالجسمة فإنيا

 .(2)تعخيفيا ىحا ىػ الفخؽ بضشيسا صفتو المتشاع كنكارةِ 

كاأللف كالبلـ في كثضخ الضاء  ألف (3)الضاء كاعمع أف في اعتساد إلخ أجضب بأف االعتساد عمىَ : قػلو

 مغ األحكاـ .

شا إلى جعمو السسكشة التعخيف فبل ضخكرة تمجئ وِ بشكارة صفت (4)فو : كذلظ مسا يستشع تعخّ قػلو

 . مزارعا لمسزاؼ

 بجسمة مغ قبضل السزارع ككحا ياركباً  "يا رجبًل راكباً " :(7)زفإنو يجػّ  (6)خبلفا لمكدائيّ  ((5))قػلو:
 .السػصػؼِ  عمى ححؼِ  غٍ لسعضّ ((8))

 .أؼ حضث قرج التعخيف (1)إلخ "يا شالعًا جببلً " :: في نحػقػلو
                                                           

ػ في ب سقط )حاصمو(.  (1)  
ثبلثة أقداـ ألّف ذلظ الذيء الحؼ تعّمق بسذابو السزاؼ معشى إّما معسػؿ لو نحػ: "يا خضخا  مذابو السزاؼ   (2)

فاسع الفاعل كاسع السفعػؿ كالرفة مغ زيج" ك"يا شالعا جببل" ك"يا مزخكبا غبلمو" ك"يا حدشا كجو أخضو"، 
ؼ.)الكتاب، سضبػيو، كنحػىا مغ الرفات مع معسػالتيا مغ قبضل السذابو لمسزا السذّبية كاسع التفزيل

 ؛315، ص1شخح السفرل لمدمخذخؼ ، ابغ يعر، ج ؛202، ص4؛ السقتزب، السبخد، ج182، 2ج
،التيانػؼ،   (.1561، ص1ج مػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف كالعمـػ

 في ب سقط )الضاء(.   (3)
 في ب زيادة)أؼ مسا يستشع تعخفو(.   (4)

ػ في ب سقط)قػلو(  (5)  
 (.194، ص2البغجادؼ، خدانة األدب، ج انطخ:)   (6)
 في ب زيادة)نحػ(.   (7)

في ب سقط)بجسمة مغ قبضل السزارع ككحا ياركبًا(  (8)  
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 . التأكيج السعشػي  :األغمب كىػ (3)كإنسا أشمَق التأكضج عمى ((2))قػلو: 

 التي تكػف بحاؿ الستعمق. (5)ىية كىي دببضّ لصفة (4)قػلو:

 الشجاء. حخؼِ  (6)جكثحب : في العخكض أؼ في الحجكثِ قػلو

سا صجؽ السشادػ السفخد السعخفة صجؽ جػاز الزع التبلـز في الثبػت فإنو كمّ  :ىػ الشخاد: كاقػلو

 سا صجؽ الفاعمضة صجؽ الخفع.كسا إنو كمّ 

 .(7)أؼ مغ الزع كالخفع في كػف أثخ كل حخكةٍ : قػلو

 .مؤثخإلى  يحتاجال  كالسبشيّ  مبشىّ  أؼ ألف الستبػعَ  قػؿ: لسكاف البشاءِ 

 الحتضاجو أؼ لكػنو معخبًا. ((1))قػلو: 

                                                           

 في ب سقط)إلخ(.  (1) 
ػ في ب سقط)قػلو(.  (2)  

 في ب زيادة)غضخ(.   (3)
،  التأكيُج السْعَشِػّي:  َتْكِخيخ المَّْفع ِبَأْلَفاظ َمْخُرػَصة لَحِلظ.) الدضػشي, معجع مقالضج العمـػ في الحجكد كالخسـػ

 .417(. كقج عخفتيا في ص84، ص1ج
 في ب سقط)قػلو(.   (4)
 في ب)سببضة( في ب سقط)ىي(.   (5)
 في ب)لحجكث(.   (6)
ػؿ في ىحا: إنو معخب كالسبشي السفتػح؛ كليحا ال إف السشادػ السفخد بشي عمى الزع كالسعخب السخفػع، تق   (7)

يجػز أف يشعت الخجل عمى السػضع، فضخفع ألف مػضع "رجٍل" نرٌب؛ ألنو لػ كاف مػضعو مزاًفا ما كاف 
إال نرًبا؛ فميحا قمشا: إنو بشي عمى التقجيخ الحؼ كاف لو كمػضع "ال" مع رجٍل رفٌع مػضُع ابتجاٍء كسا كانت 

، إال أف الشحػيضغ أجازكا: ال رجَل ضخيٌف كقالػا: رفعشاه عمى مػضع: ال رجل كإنسا جاز إف مع ما عسمت فضو
" مع ما عسمت فضو بسشدلة شيء  ىحا مع "ال" كلع يجد مع "أف" ألف "ال" مع رجٍل بسشدلة اسع كاحج كلضدت "إفَّ

 (.67، ص2، ابغ الدخاج، جاألصػؿ في الشحػ كاحج.)
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 "ةِ السقػي ـِ البّل " بػجػدِ  السشادػ السبشىّ  لمفخؽ بضغ صفة اسع ال كصفوـ أؼ لسكاف الفرل بالبّل : قػلو

ىي السشفضة ذلظ  (2)الرفةِ قػلو كػف ال  في صفة اسعٍ  اىكجػدِ  في صفة السشادػ كعجـِ  جية اإلعخابِ 

فالسشفي مزسػف  (4)الجيغ فضيا ((3))الشطخ افِة في الخجاؿ فضيا نفي ضخيفٌ  ال رجلَ " :ألف معشى

 فضيا. ال ضخيفَ  :ال لشفي الخجاؿ فكأنو قضل فيػ لشفي الطخفاءِ  الرفةِ 

 لفطا كمعشى ىػ الستبػع. ((5))فإف السشادػ كحلظ صفة السشادػ: كال قػلو

 .(6) لو فضختار الشجاء حخؼِ لع يرّح مباشخة  : ألنو مشادػ مدتقّل أؼ معشي كأفقػلو

 يا أييا" :معشى كسا في تشبضيًا عمى استقبللوِ  الشجاءِ  فضختار فضو حخكة ىي أثخ حخؼِ  أؼ فضو إلخ 

إنسا يكػف كذلظ أعشي جػاز ندع البلـ  (8)إلخ  ندعأؼ في جػاز  "الحدغ" :أؼ مثل (7). قػلو"الخجل

أك  ،"كاألسجِ "، "مجحٍ "الجشذ الحؼ فضو معشى  أك اسعِ  أك السرجرِ  مغ الرفةِ  عبلـ السشقػلةِ في األ

                                                           

لسؤثخ(.في ب سقط)قػلو(. ػ في ب )كالسبشي اآلف يحتاج   (1)  
 في ب)كجػده في صفة اسع ال لكػف الرفة(.   (2)

  (3)ػ في ب سقط)الشطخ افِة في الخجاؿ الجيغ(
 ال ضخافة في الخجاؿ الحيغ فضيا    (4)

ػ في ب سقط)فإف السشادػ(  (5)  
 في ب زيادة)قػلو( في ب)فشختار(.   (6)

سبعة، كىَي "َأ، َأْؼ، يا، آ، َأيا، ىضا، َكا، فػ "َأْؼ ، كَأ" لمسشاَدػ القخيب، ك"أيا كىضا كآ" لمسشادػ البعضج.  أحخُؼ الشجاءَ  
السخادؼ،   ؛107، ص1ج ،  المسع في العخبية،ابغ جشي ك"يا" لكّل ُمشاًدػ، قخيبًا كاف، أك بعضجًا، أك ُمتػسصًا.)

، 1، جمغشي المبيب عغ كتب األعاريبغ ىذاـ،  اب ؛35، ص1السعاني، ج الجشى الجاني في حخكؼ
 (.148، ص3ج جامع الجركس العخبية،الغبليضشى،  ؛ 488ص

 في ب سقط)قػلو(. (7)
 لمدمخذخي، شخح السفرل؛ ابغ يعر، 222، ص4السبخد،  السقتزب، ج ؛ 12، ص2ج ، الكتاب،انطخ: )سضبػيو

 (.341، ص1ج
 في ب)جػاز البلـ إلخ(.   (8)
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فضيا عارضة غضخ الزمٍة ألنيا لع ترخ مع البّلـ إعبلمًا حتى يكػف كأحٍج فإف البلـ  "كالكمب" ،""ذـٍ 

 إلى التعخيف كذلظ لع يكغ العمع محتاجاً  فْ بعج العمسضة كإ (1)أجدائيا بل إنسا دخمت البلـ فضيا 

إلى السجح  قج يػصف بيا كعجك(3)األصمضة في األكصاؼ كالسرادر ألنيا  إلى الػصفضةِ ((2))لمسَحاؿِ 

 (4)."الكمب"ك ،"األسج" :أك الحـ األصمي في مثل

كفضو نطخ ألف اسع الجشذ الباقي  ألنو يجػز ندع البلـ مشو ؿِ عمى األكّ  "الخجل" :نحػ (5): يجخلقػلو

لفػات السعشى السخاد مشو إال أف يكػف  ((6)) عمى جشدضتو السّرخؼ بالبلـ ال يجػز ندع البلـ مشو

 .(9)الشربِ اختضار  (8)ىػ فضو أعشي في اسع الجشذ إنسا (7)دِ محىب السبخّ البلـ فضو زائجًا معشًى كأيزًا 

فعمى ىحا يمـد أف يكػف محىب  الـٍ  ذكإلخ ألنو يرجؽ عمضو إنو عمع  "الشجػـ" :: كنحػقػلو

كىػ السشقػؿ في بعس  ـذك ال مغ كل عمعٍ  "(11)الشجع"ك ،"عقالر" :في مثلاختضار الخفع  (10)السبّخدِ 

                                                           

في ب سقط)فضيا عارضة غضخ الزمة ألنيا لع ترخ مع البلـ إعبلما حتى يكػف كأحج أجدائيا بل إنسا دخمت    (1)
 البلـ فضيا بعج(.

ػ في ب)لمسجيء(.  (2)  
 في ب زيادة)أيزا(.  (3) 
الرباف عمى  حاشية؛ الرباف، 310، ص1ج ، ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،انطخ: )الدضػشي   (4)

 (.39، 3ج األشسػنى أللفية ابغ مالظ،شخح 
 في ب)كيجخل(.   (5)

ػ في ب سقط)كفضو نطخ ألف اسع الجشذ الباقي عمى جشدضتو السّرخؼ بالبلـ ال يجػز ندع البلـ مشو(.  (6)  
 (142، ص2ج السقتزب،انطخ: )السبخد،    (7)
 في ب سقط)ىػ(.   (8)
 (.~في ب)السرشف( اخترار)السز   (9)

 في ب)محىبو( في ب سقط)السبّخِد(.   (10)
ِعق، َكَكَحِلَظ َقاَؿ ِسضَبػَ الشَّْجُع    (11) ْيو ِفي َتْخَجَسِة ىَحا اْلَكْػَكُب، َكَقْج َخزَّ الثَخيا َفَراَر َليا َعَمًسا، َكىَػ ِمْغ َباِب الرَّ

ِتو َأك َكاَف ِفي ِصفِتو ِمَغ اأَلسساء اْلَباِب: ىَحا َباٌب َيُكػُف ِفضو الذيُء َغاِلًبا َعَمْضو  اسٌع، َيُكػُف ِلُكلِّ َمْغ َكاَف ِمْغ ُأمَّ
ِعق كالشَّجعِ  ، َكَتُكػُف َنِكخُتو الجامعَة ِلَسا ذكخْت ِمَغ اْلَسَعاِني ُثعَّ مثَّل بالرَّ ـُ ، َكاْلَجْسُع َأْنُجٌع الَِّتي َتْجُخُميا اأَللف َكالبلَّ
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ألف  ،(2)محىب الخميلع اختخت مّ إف كاف البلـ في العَ  (1):دِ قاؿ السبخّ شخكح الكافضة فإنو نقل فضو 

بيسا معشى  يمسحبل  ف التعخيفيسا فضو فبل يفضجاال معشى ل ((3))حضشئحكالبلـ  [195]ب/األلف

األصمضِة فقط فكأنو مجخد عشيسا ألف تعخيفو بالعمسضة كإنكانت  البلـ في اسع الجشذ الػصفضة 

 السجخد عشيا.فمضذ االسع ك (5)ألف البلـ إذف يفضج التعخيف  (4)اختخت محىب أبي عسخك

 في جػاز إلخ. "الحدغ" :: أؼ مثلقػلو" في الحدغ" :عصف عمى مثل (6) الحدغِ :: أك مثل قػلو

كفي كػف بالغمبة  ((7)) كفي بعِس الشدخ ثع صار عمسا بالغمبة كىػ الرػاب: ثع صار عمسًا قػلو

ندع البلـ أيزًا فضو (8)فضو فإنو يجػز قػلودكف الشقل نطخ ال يخفى ك  الحدغ مسا صار عمسا بالغمبة

مغ ذلظ الجشذ  ثع كثخ استعسالو لػاحجٍ  (9)ىػ الحؼ كاف في األصل لمجشذ ألف العمع الغالبَ  ،نطخ

                                                           

، 1، جاألصػؿ في الشحػأخخجت األلف كالبلـ مغ الشجع كابغ الرعق تشكخ. ) ابغ الدخاج،  كَأْنَجاـٌ، كإف
 (569، ص12، جلداف العخب؛ ابغ مشطػر، 157ص

 (324، ص4ج السقتزب،انطخ: )السبخد،    (1)
 (.326، ص8، جالعيغانطخ: )الفخاىضجؼ،    (2)

ػ في ب سقط)حضشئح( في ب)في ال معشى الميسا(.  (3)  
 ـ(771-690ق/154-70أبػ َعْسخك ابغ الَعبلء)   (4) 

َزبَّاف بغ َعسَّار التسضسي السازني البرخؼ، أبػ عسخك، مغ أئسة المغة كاألدب، كأحج القخاء الدبعة. كلج بسكة، كنذأ 
بالبرخة، كمات بالكػفة.قضل: كاف أعمع الشاس باألدب كالعخبضة كالقخآف كالذعخ.) التشػخي، تاريخ العمساء 

 (.41، ص3؛ الدركمي، األعبلـ، ج140، ص1الشحػيضغ مغ البرخيضغ كالكػفضضغ كغضخىع، ج
في ب  سقط)بل ... بيسا معشى الػصفضة األصمضة فقط فكأنو مجخد عشيسا ألف تعخيفو بالعمسضة كإف كانت     (5)

 البلـ في اسع الجشذ اختخت محىب أبي عسخك ألف البلـ إذف يفضج التعخيف (.
 في ب)الجشذ(.   (6)

ػ في ب سقط) كفي بعس الشدخ ثع صار عمسا بالغمبة كىػ الرػاب(.  (7)  
 في ب سقط)فضو(.   (8)
 في ب)لمحدغ(.   (9)
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قبل العمسضة  بج كأنضكػف كقت استعسالو لحلظ الػاحجِ بو مغ بضغ ذلظ الجشذ كال  مخترةٍ  (1)بخرمةٍ 

الزمة  "البلـُ "لو كحضشئح يكػف  ساً مَ االستعساؿ عَ  كيرضخ لكثخةِ  بو لضفضج االختراَص  (2)"الـ العيج"مع 

 ذلظ العمع فبل يجػز ندعو كأيزاً  فرارت كبعس حخكؼِ  "البلـ"إاّل مع  مساً لع يرخ عَ لو ألنو 

قج  الغالبَ  عَ مَ ال يخمػ عغ شيء فإف العَ الغالبة عمى الرفة  ((4))الحدغ :مثلفي بضاف (3)اقتراره 

 .(5) "الفزلِ  "ك ،"الكتابِ "ك ،"الشجعِ "ك ،"كالبضت" يكػف أيزًا اسسا غضخ صفةٍ 

 .عمى زعسو "الثالث"ك(6)األّكِؿ في  إلى القػؿ كانت إلخ ىحا التعمضل بالشطخِ  لسا "البلـَ ": ألف قػلو

                                                           

 في ب)لحرمو(.   (1)
، كىي: لمعيج، كلمجشذ، كلمسجح، كعقب اإلضافة، كإثبات ثسانية مػاضعفي كبلـ العخب ليا  األلف كالبلـ   (2)

ألحج الرفة الغالبة، كتعخيف العمسضة، كاإلقحاـ، كاإلشارة. كقاؿ بعس الستأخخيغ: تجخل في كبلـ العخب، 
كالتفخضع  معشى: لتعخيف العيج، كلتعخيف الجشذ، كلتعخيف الحزػر، كبسعشى الحؼ، كبسعشى الػصف، عذخ

ػضًا مغ الزسضخ في "حدغ الػجو"، كعػضًا مغ اليسدة في "الشاس"، ىي عػض مغ كالحدغ كالحدضغ، كع
ىسدة "أناس"، كزائجة، كإلثبات الرفة الغالبة، كالشجع كالجبخاف، كالحارث كالعباس، كلتعخيف العمسضة في "هللا" 

شخح ؛ ابغ يعر، 650، ص2، جإيزاح شػاىج اإليزاحعبج هللا القضدي،  تعالى، كلمتعطضع كالسجح.)
 (.138، ص5ج السفرل لمدمخذخي،

 في ب)اختراره(.   (3)
ػ في ب سقط)بضاف( في ب)في مثل الجشذ(.   (4)  

 في ب)كالفرل(.   (5)
ـ، َكإِ  ـِ، َكاْلعمع ِإذا ثشي َأك جسع لـد ِفضو البلَّ ف لػحع ِفضو معشى اْلَػْصف اْلعمع اْلَسْشُقػؿ اَل يكػف ُمَزافا َأك ُمَعخفا ِبالبلَّ

عق كالشجع ، َكَنْحػىَسا، كالعباس، َكاْلحدغَفغضخ اَلـز  ـ َعَمْضيا َكَكَحا الرَّ لمثخيا مغ اأْلَْعبَلـ الَِّتي لـد ُدُخػؿ البلَّ
ـ كبجكنيسا، َكَيْكِفي لتثشضة اأْلَْعبَلـ َكَجسعيا ُمَجّخد ااِل  ْشِتَخاؾ كالسرادر كالفزل، كاْلَعبَلء َجاَء اْسِتْعَساليا ِباأْللف َكالبلَّ

فة َمْصُمػَبة ِفضيا ِبِخبَلؼ َأسَساء اأْلَْجَشاس، كاألعبلـ اْلَغاِلَبة الَِّتي تدسى أعبلما ِفي ااِلْسع ِلَكْثَخة اْسِتْعَساليا َكَكػف الخ
و، اتفاقضة َأْيزا َكىي َما َكاَف ِفي اأَلْصل ِجْشدا ثعَّ كثخ اْسِتْعَسالو لَػاِحج َمَع اَلـ اْلَعيج قبل العمسضة لضْطيخ اْخِتَراص

ـ َأْلَبتَّة، كَ  ـ ىَشاَؾ كبعس اْلعمع، كبسشدلة جدئو.) الدضخافي، َكحكسيا ُلُدـك البلَّ ْثَبات ُأْخَخػ ِإْذ البلَّ اَل يجػز الشدع مّخة َكاإْلِ
شخح الدمخذخؼ،   ؛151، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،؛ الدمخذخؼ، 207، ص2، جأبيات سيبػيو شخح

 (. 604، ص1ج الكميات،أبػ البقاء،   ؛246، ص2، جالسفرل ابغ يعر
 في ب سقط)األّكِؿ في(.   (6)
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 إلخ بالشطخ إلى الثاني. "عِ مَ البلـ في العَ "أك ألف  :(1)قػلو 

 .(2)فضو لفطضة ألف اإلضافةَ  "الحدغ الػجو" :: بخبلؼ نحػقػلو

اِمِخ  يا َصاحُ  : كنحػ:قػلو  .(3)الغضخيا َذا الزَّ

                                                           

 في ب)كقػلو(.   (1)
ِؿ، َكُتْدِقَط التَّْشِػي   (2) َغ، َكُنػَنْي التَّْثِشَضِة، إَضاَفُة اْسٍع إَلى اْسٍع، َكَذِلَظ َأْف َتْجَسَع َبْضَشيَسا َفَتُجخَّ الثَّاِني ِمْشيَسا ِباأْلَكَّ

ِؿ َفَتُقػُؿ: ُغبَلـُ َزْيٍج، َكَصاِحَباَؾ، َكَصاِلُحػ َقْػِمَظ، َكُيَدسَّى  ُؿ ُمَزاًفا، َكالثَّاِني ُمَزاًفا إَلْضو، َكاْلَجْسِع ِمْغ اأْلَكَّ اأْلَكَّ
َضاَفُة ُتَدسَّى َمْعَشِػيَّةً َكىَػ اَل َيُكػُف إالَّ َمْجُخكًرا، َكىِحه  ـِ َأْك ِبَسْعَشى اْلُسَزاِؼ، َكِليَحا اَل اإلِْ ، َكىَي الَِّتي ِبَسْعَشى البلَّ

ـُ َفبَل ُيَقاُؿ: الْ  َفِة إَلى َفاِعِميا َأْك َمْفُعػِليا،  َكَأمَّا المَّْفِطيَّةُ ُغبَلـُ َزْيٍج َيُجػُز ِفضو اأْلَِلُف، َكالبلَّ َفيَي: إَضاَفُة الرِّ
ـِ َنْحُػ: "اْلَحدَ  اِرُب َكُحْكُسيا التَّْخِفضُف اَل التَّْعِخيُف، َكِليَحا َيُجػُز اْلَجْسُع َبْضَشيا، َكَبْضَغ اأْلَِلِف، َكالبلَّ ُغ اْلَػْجو"، َك"الزَّ

ابغ الدخاج،  ؛200، ص1ج الكتاب،، سضبػيو ؛100، ص1ج الجسل في الشحػ،الفخاىضجؼ،  ُجِل".)الخَّ 
؛ أبػ البقاء، 521، ص1؛ الخػارزمي، السغخب في تختضب السعخب، ج132، ص1ج األصػؿ في الشحػ،

 (.783، ص1ج الكميات،
 في ب)يا صاح ػ ادا الصامخ العشذ(   (3)

اِمِخ الَعشِذ   كالخحل ذؼ األقتاب كالحمذ يا َصاِح يا َذا الزَّ
خدز بغ لػذاف ، تبعا لبعس شخاح الكتاب إلى 341،ص 1مغ الكامل: ندبو ابغ يعضر في شخح السفرل ، ج

، عمى كصف "ذا" بسا فضو األلف كالبلـ، كالزامخ رفع كإف  306، ص 1كىػ مغ شػاىج سضبػييج الدجكسي.
العشذ ألف إضافتو غضخ محزة إذ التقجيخ: يا ذا الحؼ ضسخت عشدو، كالعشذ: الشاقة كاف مزافا إلى 

: يا صاح : الرخخة في الساء قضل ليا ذلظ لربلبتيا. كذىب الكػفضػف إلى أف الخكايةكأصل العشذالذجيجة، 
ػف "ذك" ، كيزضفػف "ذا" إلى الزامخ كيجعمػنو مثل: يا ذا الجسة، كتكيا ذا ضامخ العشذ، يخفس الزامخ

بسعشى: صاحب: كىي التي تتغضخ فتكػف في الخفع بالػاك كفي الشرب باأللف كفي الجخ بالضاء، كالبضت كسا 
،  إلى خدر بغ لػذاف الدجكسي، كندبو صاحب األغاني إلى خالج بغ 190، ص2ندبو سضبػيو، ج

عمى الزّع في محل "يا": حخؼ نجاء. "صاح": مشادػ مخّخع، أصمو "صاحب" مبشّي  اإلعخاب: السياجخ.
نرب. "يا": حخؼ نجاء. "ذا": اسع إشارة مشادػ مبشّي في محّل نرب. "الزامخ": صفة "ذا" كيجػز فضيا 

مزاؼ إلضو مجخكر  "العشذ":الخفع إتباًعا لو عمى المفع، أك الشرب إتباًعا لو عمى السحل، كىػ مزاؼ. 
عمى "العشذ" مجخكر بالكدخة. "ذؼ": نعت : الػاك: حخؼ عصف، ك"الخحل": معصػؼ كالّخحل"بالكدخة. "

"الخحل" مجخكر بالضاء ألنو مغ األسساء الدّتة، كىػ مزاؼ. "األنداع": مزاؼ إلضو مجخكر بالكدخة. 
كجسمة "يا صاح":  ."كالحمذ": الػاك: حخؼ عصف، ك"الحمذ": معصػؼ عمى "األنداع" مجخكر بالكدخة
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ألّف اإلضافة  كحا اسع اإلشارةِ  مزافةً  يجػز الخفع كالشرب مع كػنو صفةً  (1)الغضخ فإف الَزامخ 

  :فضو لفطضة كمثمو

 .(2) قتل شضخوبس االسحغ فضيا ذا 

                                                           

فضو  الذاىجك .ا ذا الزامخ": استئشافضة ال محّل ليا مغ اإلعخابابتجائضة ال محّل ليا مغ اإلعخاب. كجسمة "ي
قػلو: "يا ذا الزامخ العشذ" فإّف "ذا" مشادػ مبشي، ك"الزامخ" صفة مقتخنة بػ "أؿ". كقج ركؼ قػلو: "الزامخ" 
 بالخفع كالشرب، فجؿ مجسػع الخكايتضغ عمى أّف الرفة إذا كانت بيحه السشدلة جاز فضيا الػجياف. انطخ:

شخح ابغ يعر،  ؛339، ص1، ج في الشحػ، األصػؿ؛ ابغ الدخاج، 223، ص4ج السقتزب،)السبخد، 
 ؛83، ص3، ج322، 32، ص2ج أمالي ابغ الذجخي،ابغ الذجخؼ،  ؛341، ص1، جالسفرل لمدمخذخي 

، 2ج خدانة األدب،؛ البغجادؼ، 199ص 16، ج129، 103، 102ص 10ج األغاني،األصفياني، 
 (.  1360،ص 3ج شخح الكافية الذافية،بغ مالظ، ؛ ا81، ص3؛ ج230ص

 في األصل )ياصاح ياذا الزامخ الغضخ فإف الزامخ الغضخ(.   (1)
 في ب)يا ذا السخػفشا عقتل شضخو(.   (2)

ُفَشا بَسْعَقِل َشْضِخو     ُحْجٍخ َتَسشَّى َصاِحِب األْحبَلـِ  َيا َذا الُسَخػَّ
،  ؛ سضبػيو213،  ص2؛ كخدانة األدب، ج 130لعبضج بغ األبخص في ديػانو ص  التخخيج:مغ "الكامل"  البضت

 (. 381، ص 1ج  شخح أبيات سيبػيو،؛ الدضخافي، 191ج، ص2 الكتاب،
يخاشب الذاعخ امخأ القضذ بغ ِحجخ، ككاف امخؤ القضذ قج تػعَّج بشي أسج الحيغ قتمػا أباه،  يقػؿ: ما  السعشى:

"يا": حخؼ نجاء. "ذا": اسع إشارة مبشي عمى الدكػف في المفع،  اإلعخاب:يقع فيػ أضغاث أحبلـ.  تسشضتو لغ
فشا": صفة لػ "ذا" ألنو في األصل مبشي  كلػ كاف كاف معخًبا لُبِشي عمى الزع كالسفخد، محمو الشرب. "السخاكِّ

كمغ كافقو،  ا تػجضو سضبػيوعمى الزع، كىػ مزاؼ، ك"نا": ضسضخ مترل مبشي في محل جّخ باإلضافة. ىح
. "بسقتل": جاّر كمجخكر 230، 229، 212/ 2ففي "السخػفشا" أقػاؿ أخخػ عخضيا البغجادؼ في الخدانة 

ؼ"، كىػ مزاؼ. "شضخو": مزاؼ إلضو مجخكر بالكدخة، كىػ مزاؼ، كالياء: ضسضخ  متعمقاف بػ "السخػِّ
ة. "تسشِّي": مفعػؿ مصمق لمفعل مترل مبشي في محل جّخ باإلضافة. "حجخ": بجؿ مغ "شضخو" مجخكر بالكدخ 

"تتسشى" السححكؼ، كىػ مزاؼ. "صاحب": مزاؼ إلضو مجخكر بالكدخة، كىػ مزاؼ. "األحبلـ": مزاؼ 
كجسمة "يا ذا": ابتجائضة ال محل ليا مغ اإلعخاب. كجسمة "تتسشى تسشِّي صاحب األحبلـ":  .إلضو مجخكر بالكدخة

: كصف اسع اإلشارة برفة معخفة بػ "َأْؿ". انطخ: )سضبػيو، ىج فيوكالذااستئشافضة ال محل ليا مغ اإلعخاب، 
السفرل في صشعة ؛ الدمخذخؼ، 381، ص1ج شخح أبيات سيبػيو،؛ الدضخافي، 191، ص2ج الكتاب،

أمالي ابغ ابغ الذجخؼ،   ؛338، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ يعر،   ؛65، ص1ج اإلعخاب،
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 .(1)"ىؤالء العذخكف رجبل يا" :: كالسزارعة لمسزاؼ أؼ التػابع السزارعة لمسزاؼ نحػقػلو

 .الذارح ىشا عغ حذػٍ  كمضيسا كال يخمػ كبلـُ  كالشربِ  الخفعِ  جػازِ : بل حكع السفخد في قػلو

 .اإلفخادِ  عسبل باالعتباريغ أؼ اعتبار اإلضافة كاعتبارُ :(2)قػلو

 ."تػابع"حالة كػنيا  ك،مشاديات"تمشادا"حالة كػنيا (3): في الحالضغ أؼ قػلو

إف ((5)) إال كقت قتٍ  كل ك شرب: تشرب أؼ يقػلومدتثشى مغ  ((4)) إال إذا إذا اعتبخت :قػلو

 .تبخت مفخدةً اع

أبػ  جعمو عموفقبل الشجاء كفي جعمو بجال كسا  (6)بجؿ السفخد السعخفةالفي  "زيج زيج يا" :: نحػقػلو

التأكضج كالثاني فضسا نحغ فضو  مغ غضخ معشىَ  ؿُ نطخ ألف البجؿ ال بّج كأف يفضج ما ال يفضجه األكّ (7)عمىّ 

                                                           

 (.213، ص2جاألدب،  خدانة؛ البغجادؼ، 81، ص3ج الذجخي،
كىحا بعضج، فإنسا ىػ بسشدلة الفعل إذا قمت يا ىحا الزارب زيجا، كيا ىحا الزارب  يا ىؤالء العذخيغ رجبل"،"   (1)

الخجَل، كأنظ قمت يا ىحا الزارب، كذكخت ما بعجه لتبضغ مػضع الزخب كال تبيسو، كلع ُيجَعل معخفة بسا 
الفخاىضجؼ،  .)بعجه. كمغ ثع كاف الخمضل يقػؿ: يا زيج الحدُغ الػجو، قاؿ: ىػ بسشدلة قػلظ يا زيُج الحدغ

 (. 552، ص4،  جالسقتزب؛ السبخد، 191، ص2ج الكتاب،؛ سضبػيو، 100، ص1ج الجسل في الشحػ،
 في ب سقط)قػلو(.   (2)
 في ب زيادة)في(.   (3)

ػ في ب)إذا اعتبخت(  (4)  
ػ في ب)أؼ تشرب( في ب سقط)إال كقت(.  (5)  

 في ب)كالسعخفة(. (6)   
 (475، ك  428، ص1، جكتاب الذعخ أك شخح األبيات السذكمة اإلعخابانطخ: )أبػ عمي الفارسي،   (7)
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جاز جعمو بجاًل بسا حرل لو مغ  "الصػيل ((1))يا زيج" :الثاني نحػ كصفتال يفضج سػػ التأكضج فإف 

 .(2)الػصف

 .(3)مزافاً فضو  "أخا عسخك زيج يا زيج": كقػلو

 .(4)نكخة مػصػفةفضو رجبًل صالحًا"يا زيج ": ك قػلو

 .(5)شبو السزاؼفضو  "يا زيج شالعا جببل": ك قػلو

                                                           

ػ في ب سقط )زيج(.  (1)  
لظ أف ترف زيًجا كما أشبيو في الشجاء كتؤكجه كتبجؿ مشو كتعصف عمضو بحخؼ العصف كعصف البضاف. أما    (2)

فقػلظ: يا زيج الصػيُل كالصػيَل فتخفع عمى المفع كتشرب عمى السػضع ىحا إذا كاف مفخدا، فضجػز  الػصف
األصػؿ ؛ ابغ الدخاج، 14، ص4ج السقتزب،؛ السبخد، 192، ص2ج الكتاب،فضو الخفع كالشرب. )سضبػيو، 

 (. 333، ص1ج في الشحػ،
 في ب)يا زيج أخا عسخك(.   (3)

تحقق: دمحم أبػ الفزل إبخاىضع، دار الكامل في المغة كاألدب، ىػ(، 285انطخ:)دمحم بغ يديج السبخد، أبػ العباس )ت: 
، 1ج المسع في العخبية،؛ ابغ جشي، 160، ص3ج ،ـ1997ىػ ؛  1417، 3القاىخة، ط –الفكخ العخبي 

 (.459، ص4ج شخح شافية ابغ الحاجب،الخضي اإلستخاباذؼ ،  ؛110ص
، مثل: ُرب َمْغ نرحتو استفاد مغ ُنْرحظ "أػ: رّب إنداف نرحتو استفاد ... " كُرب َمْغ نكخة مػصػفة   (4)

ُمْعَجب بظ ساعَجؾ. كرب ما كخىتو تحقق فضو نفعظ "أػ: رب شىء كخىتو" كرّب ما مكخكه أفاد... كالغالب: 
"، كال بج أف يقع بعجىا صفة، فإف فى "مغ" إذا كانت نكخة مػصػفة أف ترمح ألف يحل محميا كمسة: "إنداف

السقجمة الجدكلية في نكخة غضخ مػصػفة، كتدسى التامة... )َيَمْمَبْخت الجدكلي،  لع يقع بعجىا صفة فيى
 (353، ص1، جالشحػ الػافي عباس حدغ، ؛ 84، ص1، جالشحػ

اإلضافة، كذلظ بأف يكػف ما : كىػ االسع الحؼ تأتي بعجه كمسة تتّسع معشاه كتعصضو معشى الذبيو بالسزاؼ   (5)
بعجه مخفػعا بو. نحػ: يا كخيسا خمقو أقبل إلّي. كخيسا: مشادػ شبضو بالسزاؼ مشرػب كعبلمة نربو الفتحة 

التي تعسل عسل اسع الفاعل( مخفػع كعبلمة رفعو « كخيسا»الطاىخة عمى آخخه.خمقو: فاعل )لمرفة السذبية 
.) د.  .ضسضخ مترل مبشي عمى الزع في محل جخ باإلضافة الزسة الطاىخة عمى آخخه كىػ مزاؼ كالياء

لبشاف،  –نجيع حدضغ دعكػر،  القػاعج التصبضقضة في المغة العخبضة، مؤسدة بحدػف لمشذخ كالتػزيع، بضخكت 
  (.316، ص1ـ، ج 1998، 2ط
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 :قرج التعخيفكتقػؿ عشج  قرج التشكيخ عشجَ  ((3))رجبلً  زيج يا :كنحػ" (2)رجبلً  :ك "يا زيج ك((1)) قػلو 

 .(4)"رجل"ك  ،"زيج يا"

أك كحا سػاء كانا تابعضغ  أك مزارعضغِ  : سػاء كانا أؼ البجؿ كالسعصػؼ غضخ ما ذكخ مزافضغِ قػلو

عشج قرج  "رجل"أك  ،عشج قرج التعخيف "رجل"ك  ،"يا عبج هللا "ك ،"يا عبج هللا أخ" :نحػ لمسزاؼِ 

 .(6)"رجبلً "ك أ ،"رجليا "ك  ،"(5)يا زيج أخانا" :لمسفخد نحػأك  التشكضخ

 ."كابشةٍ  ابغٍ "استعساؿ  (7)ثخةلع يكثخ استعسالو ك إذدكف بشت  "ابشة"كمؤنثو كىػ 

 (8)ضغَ سِ مَ ألف السثشى كالسجسػع لضدا لعَ كػنو مفخدًا  معَ إلخ ككحا السعتبخ في العِ  بغٍ  مرغخاً : كلضذ قػلو

 كأيزًا ال يكثخ استعساليسا.

 .جامعًا لمذخط السحكػرة في الشجاءِ (9)أؼ لكثخِة استعساؿ الَعَمِع   عِ مَ : لكثخة استعساؿ العَ قػلو

                                                           

ػ في ب سقط)قػلو(.   (1)  
 في ب زيادة )صالحًا(.   (2)

ػ في ب سقط)رجبل(  (3)  
 في ب)كيارجل(.   (4)

؛ قاؿ لمخمضل: "أرأيت قػؿ العخب: "يا أخانا زيجا أقبل". قاؿ: 185،ص2ىػ ما نز عمضو سضبػيو ؛ في ج  (5) 
عصفػه "أؼ: ىػ عصف بضاف" عمى ىحا السشرػب، فرار نربا مثمو. كىػ األصل؛ ألنو مشرػب في 

: يا أخانا زيج ؛بالبشاء عمى الزع؛ كقج زعع  يػنذ أف أبا عسخك كاف يقػلو، كىػ قػؿ مػضػع نرب. كقاؿ قـػ
أىل السجيشة. قاؿ ىحا بسشدلة قػلشا: يا زيج؛ كسا كاف قػلو: يا زيج أخانا. بسشدلة: "يا أخانا" فضحسل كصف 

، 1، البغ الدخاج، جاألصػؿ في الشحػ؛  185، ص2ج الكتاب،السزاؼ إذا كاف مشادػ. )سضبػيو، 
 (.42ص، 4، جالشحػ الػافي؛ عباس حدغ، 334ص

 في ب)يازيج أخانا كيازيج كرجل أكرجبًل( في ب زيادة)قػلو(.   (6)
 في ب)كخه(.   (7)
 في ب)بعسمضغ(.   (8)
 في ب)العسل( في ب)االستعساؿ( في ب سقط)الَعَمِع(.   (9)
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 .(2)الجدئي ستمـدال كالكمىال تتع ألف الذخط كمى ك الجدآء ُجدئّي (1) الذخشضة: قػلو

يا أييا " :أؼ قضل مثل محسػؿ عمى ححؼٍ  .((3))ىحا الجدئي أؼ قػلو: يأييا الخجل إلخ  :قػلو 

 .(4)أنا أك مثمو "الخجل

 .الفاء لمتعميلالسحكػر  بالجدئي : فإنو أريج بو أؼقػلو

 .(5)كمى لكمى ضة إلخ بل يمـد ممدكمضة: فبل يمـد ممدكمقػلو

 .(7)السبيِع بيافِ أؼ في  ((6))السبيعِ  : في البضافقػلو

                                                           

ه: ميسا يكغ يجؿ عمى ذلظ دخػُؿ الفاء في جػابيا. كذلظ أّنظ إذا قمت: "أّما زيٌج فسشصمٌق"، معشا معشى الذخط:   (1)
مغ شيء فديٌج مشصمٌق، كأصُل ىحه الفاء أف تجخل عمى مبتجأ، كسا تكػف في الجداء كحلظ مغ نحػ قػلظ: "إف 

شخح ابغ يعر،  ُتْحِدْغ إلّي فا يجازيظ". كإنّسا ُأخخت إلى الخبخ مع "أمَّا" لزخب مغ إصبلح المفع...)
التػقيف عمى ميسات السشاكؼ،  ؛75، ص1ج التعخيفات،؛ الجخجاني، 125، ص5ج السفرل لمدمخذخي،

 (.186، 125، ص1ج التعاريف،
 في ب)كالكمى يدتمـد الكمي(.   (2)

ػ في ب) كالكمي يدتمـد الكمي أؼ قػلو: قضل يأييا الخجل إلخ( في ب زيادة)قػلو(.  (3)  
 ػ في ب زيادة)أك قضل يا أييا الخجل ( في ب) إياه أك مثمو(.   (4) 
ما ال يسشع نفذ ترػره مغ كقػع الذخكة فضو، كاإلنداف، كإنسا سسي: كمًضا؛ ألف كمضة الذيء  الحقيقي:الكمي    (5)

إنسا ىي بالشدبة إلى الجدئي، كالكمي جدء الجدئي، فضكػف ذلظ الذيء مشدػًبا إلى الكل، كالسشدػب إلى الكل 
 (.186، ص1ج ، التعخيفات،كمي.) الجخجاني

ػ في ب سقط)السبيع(  (6)  
كىحاف: تدسضتيع ىحه األسساء السبيسة، مأخػذة مغ " أبيست الباب "، إذا أغمقتو، ك"  نحػ: ىحا، السبيع   (7)

استبيع عميَّ الجػاب "، أؼ: استغمق، ككحلظ ىحه األسساء إنسا كضعت في األصل لسا استبيع عمى الستكمع 
شارة إلضو، أك كانت اإلشارة إلضو أبضغ اسسو، أك أراد ىػ إبيامو عمى بعس السخاشبضغ دكف بعس، فاكتفى باإل

َشاَرة تقع َأكال ِإَلى َذات  مغ اسسو عشج السخاشب، ك السبيسات: َفِإنََّسا َأْصميا َأف تْشَعت بأسساء اأْلَْجَشاس، أِلَف اإْلِ
َشاَرة، َكىَػ اسْ  َشاَرة َأف يبضغ ِبَسا َتْقَتِزضو اإْلِ ْخز، َفَضْشَبِغي ِإذا أشكل َأمخ اإْلِ ع، َكِإذ ذكخت اْلِجْشذ َفَسا أشكل الذَّ

بعج َذِلظ ذكخت الّرفة السذتقة مغ اأْلَْفَعاؿ، َكَقْػِلظ: َيا ىَحا الخجل الطخيف، َكقج يجػز َأف َتقػؿ: َمَخْرت ِبيَحا 
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 .(2) مبيعٍ  بعج يعٍ مب ضافبإت فضو أؼ في السبيع ((1)) التذػيق : بديادةِ قػلو

 (3)ألخفرا [195]أ/قاؿالشعت عمضو ك كإف كاف صفة كسا ىػ محىب األكثخيغ لرجؽ حجُّ  قػلو: 

نسا كجب إك  كالجسمة صمة أؼّ  أؼ مػصػلة كذك البلـ بعجه خبخ مبتجأ مححكؼٍ  "أييا الخجل" :في

 مزارعةً (4)مػصػلًة لكانت  لسشاسبة التخفضف لمسشادػ قضل عمضو لػ كانتححؼ ىحا السبتجأ 

 (5)ؼمتيا فاألغمب بشاؤىا عمى الزع فحخ فػجب نربيا كأجضب بأنو إذا ححؼ صجر ص لمسزاؼِ 

كسا  مزارعًا لمسزاؼيكػف داخمة عمى اسع مبشي عمى الزع فبل يغضخه كإذا كاف  (6)ىحاالشجاء عمى 

 كحا. "يامغ قاؿ" :في قػلظ

  .(7)األمخِ  نفذ : كاقعًا أؼ في الػاقع كقػلو

فبل يثبت  :قػلوِ فإنو أيزًا في السعشى تعمضل ل (8)،أبَخزَ "أكَ  "ذكخ"عمى  عصف ،البجؿ: كألف قػلو

 تو.بجلضّ 

 .(1)معخب اإلفخاديعشي أف التشػيغ في  معخب كاحج: أؼ قػلو

                                                           

 : َأف تقضع الّرفة مَقاـَكالثَّاِني: َأف تْجَعل )الطخيف( عصف َبَضاف ؿ "ىَحا" : َأحجىَساالطخيف، عمى َكْجيْضغ
يضمي، 384، 383، ص1ج عمل الشحػ،ابغ الػراؽ،  ..).اْلَسْػُصػؼ ، 1ج نتائج الفكخ في الشَّحػ،؛ الدُّ

 (.177ص
ػ في ب )التشػيغ(.  (1)  

 في ب)مشيع بعج مبيٍع( في ب سقط)قػلو(.   (2)
 (.39، ص1ج  معانى القخآف،انطخ: )األخفر،    (3)
 في ب سقط)مػصػلًة لكانت(.   (4)
 في ب)فححؼ(.   (5)
 في ب)أف يكػف(.   (6)
 في ب سقط )األمخ(.   (7)
 في ب)أك ابغ(.   (8)
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 .لو إلخ بضاف لمسعخب الػاحج : ال محلَّ قػلو

 :[تػابع السعخب في باب الشجاء]

 (3):الشجاءِ  في باِب (2)تػابع السعخبك  :قػلو

 تفخيع عمى التفدضخ السحكػر. (4): فبل يحتاجقػلو

 اسعِ  حضث عصف عمى محلِّ  (1)"ف زيجًا قائع كعسخكإ" بسثلِ  كىػ اإليخادُ  السحكػرِ  : لجفع اإليخادِ قػلو

 .معخبٌ  بالخفع مع أنو أيزًا تابعٌ  "فإ"

                                                           

 في ب)لئلفخاد(.   (1)
اْلسخكب الَِّحؼ لع يذبو َمْبِشّي اأَلْصل ُمْخَتمفا آِخخه باْختبَلؼ العػامل لفطا َأك َتْقجيخا، كىػ اسع مفعػؿ مغ  الُسْعَخُب:

معجع مقاليج العمـػ في الدضػشي،  ُيَخاد ِبُجْدء َلفطو َحاَلة اْلُجْدِئضَّة ُجْدء َمْعَشاه. )التعخيب، السْعَشى الُسْفخُد: َما اَل 
، ,التيانػؼ،  ؛ 80، ص1ج الحجكد كالخسـػ  (.1582، ص2ج مػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف كالعمـػ

متقجـ عمضو، يدسى: "الستبػع" ... : لفع متأخخ دائًسا، يتقضج في نػع اإلعخاب في لفع معضغ "التابع" األصيل   (2)
بحضث ال يختمف البلحق عغ الدابق في ذلظ الشػع. فإذا كاف الشػع اإلعخابي في المفع السعضغ الدابق، ىػ: 
، كجب أف يكػف الثاني مدايًخا لو في ىحا؛ سػاء أكاف الشػع اإلعخابي  الخفع، أك الشرب، أك الجخ، أك الجـد

، أـ محمًضا؛ نحػ: أقبل سضبػيوفي األكؿ لفطًضا، نحػ: أقبل ا . أـ: تقجيخيِّا؛ نحػ: أقبل الفتى الػفيُّ  ألُخ الػفيُّ
. فمفع: "الػفي" متقضج بالخفع "في األمثمة الثبلثة" بحالة لفع خاص قبمو... كمسا يجب االلتفات إلضو أف  الػفيُّ

عخاب" كال يدايخه فضيسا؛ ذلظ ألف "البشاء، أك: اإلعخاب" التابع ال يتقضج بالستبػع في: "البشاء"، كال في ضجه: "اإل
ال يشتقل مصمًقا مغ الستبػع إلى التابع؛ فمكل كاحج مغ ىحه الشاحضة استقبللو التاـ عغ اآلخخ، بحضث ال يحكع 
عمى أحجىسا بانو "مبشي أك: معخب" إال لػجػد سبب خاص بو؛ قائع بحاتو يقزي بيحا أك بحاؾ، دكف نطخ 

 كبلـ العخب، شخح شحكر الحىب في معخفة؛ الَجػَجخؼ، 33، ص1ج متغ شحكر الحىب،)ابغ ىذاـ، لآلخخ. 
 (. 434، ص3ج الشحػ الػافي،؛ عباس حدغ، 824، ص2ج
في ب زيادة)إلخ مقتزى ما تقجمو أف يقػؿ: كتػابع السعخب الػاحج ال يتبع إلخ عمى أف السقرػد بضاف دلضل    (3)

 التداـ رفع تػابع السعخب في باب الشجاء(.
كبلـ العخب،  شخح شحكر الحىب في معخفة؛ الجػجخؼ، 513، ص1ج شخح الكافية الذافية،انطخ: )ابغ مالظ، 

 (.240، ص3ج يػامع في شخح جسع الجػامع،ىسع ال؛ الدضػشي، 756، ص2ج
 في ب)إلى( ىامر.   (4)
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 قضجٍ  ىحا القضج كلكغ الرػاب زيادةُ  التشػيغِ  إلفادةِ  كاحجٍ ((2)) أؼ إلى زيادِة قضجٍ  : إلى زيادة قضجٍ قػلو

لو  إذ ال يخفى أف ىحا السعخبَ  أً ىشا خص مخفػع فإف التقضضج بػاحجٍ ((3)) معخبٍ  أؼ ألنيا تػابع مخفػعٍ 

 ككػنو تابعًا كمضيسا. إلى كػنو مقرػداً  ((4))أعشي بالشطخ أيزًا مصمقاً  الشربِ  محلّ 

 .(5)الشجاءفي أؼ في امتشاع التػسط  : كاف محسػاًل عمى أؼُّ قػلو

نادرًا فإف  "إالّ  هال" :ؿقاغالبًا فبل يُ  لدمت الكمسةَ اكليحا  بالعمسضةِ  الكمسةِ  : كألنيا صارت جدءَ قػلو

ححفت  ا إلى ما قبميايَ نقمت حخكتُ  ت اليسدةُ فا خفّ فمسّ  كمعشاه السعبػد بالحقِ  "لواآل"أصمو كاف 

 فكأنو كاف عامًا في كل معبػدٍ  "هللا"في الثانضة فرار عَ دغِ األكلى كأُ  ـَ البّل  (7) سكشػاثع "هللا"((6))فرار

                                                           

العصف عمى اسع "أف" السفتػحة بالخفع كلحلظ جاز العصف عمى اسع السكدػرة لفطًا أك حكسًا بالخفع دكف    (1)
 السفتػحة":  مثل قػلو تعالى }أف هللا بخؼء مغ السذخكضغ كرسػلو{ فإف قػلو: كرسػلو، معصػؼ عمى اسع )أف(

كانت مفتػحة، ألنيا في حكع السكدػرة. كىحا مػضع لع يشبو عمضو الشحػيػف. فإنيع إذا قالػا: يعصف عمى  كإف
اسع "إف" السكدػرة دكف غضخىا أك ىسػا أنو ال يجػز العصف عمى السفتػحة. السفتػحة تشقدع قدسضغ: قدع 

تكػف في حكع السكدػرة كقػلظ: يجػز العصف عمى اسسيا بالخفع، كقدع ال يجػز. فالقدع الحؼ يجػز ىػ أف 
ابغ  عمست أف زيجًا قائع كعسخك ، ألنو في معشى: إف زيجًا قائع كعسخك، فكسا جاز العصف ثع جاز ىيشا.)

 ؛(.551، ص2ج أمالي ابغ الحاجب،؛ ابغ الحاجب، 540، ص4ج شخح السفرل لمدمخذخي،يعر،  
ػ في ب سقط)أؼ إلى زيادة قضج(.  (2)  
ػ في ب سقط)معخب(.  (3)  
ػ في ب زيادة)التػسط(.  (4)  

 في ب)بو الشجاء(.    (5)
ٍد ِمْغ َأْؿ َفيَػ َكاْلُسَشاَدػ اْلُسْدَتِقلِّ ُمْصَمقًا، َكَتاِبعُ  اْلُسَشاَدػ اْلَسْبِشيِّ َغْضَخىَسا ُيْخَفُع َأْك  َكِإَذا ُأْتِبَع اْلُسَشاَدػ ِبَبَجٍؿ َأْك َنَدٍق ُمَجخَّ

َد ِمْغ َأْؿ َفُضْشَرُب َكَتاِبِع اْلُسْعِخِب.)ُيْشَرُب ِإالَّ َتاِبَع"  " َفُضْخَفُع، َكِإالَّ التَّاَبَع اْلُسَزاَؼ اْلُسَجخَّ شخح الجػجخؼ،  َأؼٍّ
 (.33، ص1ج متغ شحكر الحىب،ابغ ىذاـ،   ؛819، ص2ج شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،

ػ في ب سقط)كححفت( في ب)فرارت(.  (6)  
 في ب)ثع اسكشػا(.   (7)
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ـِألا": أؼ يعبج فيػ مغ ((1))يؤلو ألنو أكلى مغ  بالحقِ  بالسعبػدِ  ثع اختّز   صار مع "الغالبةِ  عبل

 .(3)"بالحق لمسعبػدِ  مساً عَ "العيِج (2) "الـِ 

 .ال يجسع بضشيسا إال قمضبلً (4)حا عػضًا إلخ في : ككانت في األصلِ قػلو

 .(5)"العػضيةِ "ك ،"بالجدئيةِ ": بالػجيضغ أؼ قػلو

ـ لعج "الشاس"في  ،"الجدئضة"ك ،"الشجعِ " :في "العػضضةِ "النتفاء  "الشاس"ك ،"الشجعِ "قػلو: بخبلؼ  

 كلحا ال يجتسعافِ  عػض مغ الفاءِ  فضوِ  ـُ ناس كأصمو أناس فالبّل  عةِ بفي الد :كليحا يقاؿ العمسضة فضوِ 

 .(1) في الذعخِ إالّ 
                                                           

ػ في ب )قػلو(.  (1)  
 في ب سقط)لبلـ(.   (2)
اختار الدمخذخؼ: في اسع هللا أنو عخبي، كأنو كاف في األصل اسع جشذ، ثع صار عمسا لحات السعبػد     (3)

، كأنو مذتق مغ ألو: بسعشى تحضخ، اسع يقع عمى كل معبػد بحق أك باشل، ثع غمب اإلالهأصمو  بالحق، كأف
معخفا بالبلـ عمى السعبػد بحق، أؼ عمى الحات السخرػصة، فرار عمسا لو بالغمبة، يشرخؼ إلضو عشج 

حؼ " بحهللا اإلشبلؽ كدائخ األعبلـ الغالبة، ثع أريج تأكضج االختراص بالتغضضخ فححفت اليسدة، كصار " 
اليسدة مخترا بالسعبػد بالحق، فاإلاله قبل ححؼ اليسدة كبعجىا عمع لتمظ الحات السعضشة، إال أنو قبل الححؼ 

الكذاؼ عغ الدمخذخؼ،  أشمق عمى غضخه إشبلؽ الشجع عمى غضخ الثخيا، كبعجه لع يصمق عمى غضخه أصبل...)
نػاىج ىػ(، 911لجيغ الدضػشي )ت: ؛ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ ا5، ص1، جحقائق غػامس التشديل
، جامعة أـ القخػ ؛ كمضة الجعػة كأصػؿ حاشية الديػشي عمى تفديخ البيزاكي =  األبكار كشػارد األفكار

؛ أبػ البقاء، 138، ص1ـ ، ج2005ىػ ؛  1424رسائل دكتػراة(.  3الجيغ، السسمكة العخبضة الدعػدية )
 (.604، ص1، جالكميات

 في ب)كليحا(.   (4)
: الَبَجُؿ، َكاْلَجْسُع أَْعػاٌض، عاَضو ِمْشو َكِبو. كالَعْػُض: َمْرَجُر َقْػِلَظ عاَضو َعْػضًا كِعضاضًا كَمُعػضًة الِعَػُض     (5)

َضو كأَعاَضو؛ َعِغ اْبِغ ِجشِّي. كعاَكَضو،  =  دستػر العمساء. َكِفي َحِجيِث )أحسج نكخؼ، َكااِلْسُع الَسُعػضةُ كَعػَّ
، ، 1ج التعخيفات،الجخجاني،   ؛192، ص7ج لداف العخب،؛ ابغ مشطػر،  271، ص1ج جامع العمـػ

التػقيف عمى ميسات السشاكؼ،  ؛ 560، ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحاتالتيانػؼ،   ؛81ص
 (.125، ص1ج التعاريف،
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 ال مزسحل أؼ جية يا هللاغ إف جػاز بعج ما بضّ  (2) مّسا ال كجوَ  : كفضو أنو يػجب إلخقػلو
كيتع (5)فضو  الػجيضغِ  ذلظ النتفاء أحجِ  بخبلؼِ  ((4))كحكسو عمى الشاس :فضو بالػجيضغ التعخيفِ (3)

                                                           

ؿ بعزيع: مغ اليسدة، كسا قا عػضأناس. كضاىخ ىحا أف األلف كالبلـ في الشاس  قػؿ سضبػيو: الشاس أصمو (1)
مغ اليسدة، كإف كاف سضبػيو قج شبيو بو، فإف تذبضيو إنسا كقع عمى  لمتعػيسلضدت األلف كالبلـ في الشاس 

ححؼ اليسدة مغ أناس، في حاؿ دخػؿ األلف كالبلـ، ال عمى أنيسا بجؿ مغ السححكؼ، كسا كانا في اسع هللا 
 تعالى بجاًل. كذكخ الدمخذخؼ في السفرل:

 ػغ عمى األُناس اآلِمِشضَشا    صَِّمْعػ إف السَشايا يَ   
ضفسخدكٌد ال ُيْعَخؼ قائمو، كيجػز أف يكػف جسًعا بضغ  مشو ضخكرًة، فمّسا كُثخ استعساُؿ اسع "هللا"  العػض كالسعػَّ

مغ السححكؼ، صارتا كحخٍؼ مغ حخكفو، كجاز نجاُؤه كإف كانتا فضو.  عػًضاتعالى، ككانت األلُف كالبلـُ فضو 
" كاف لػاحج مغ "َنْجعٌ "، فحلظ أّنظ إذا قمت: "الشجعَ كتذبضيو لدكـَ األلف كالبلـ في اسع هللا تعالى بمدكميسا 

، فإذا عشضَت نجًسا بعضشو أدخمَت األلَف كالبلـَ، كقج غمب  إذا ُأشمق ال يشرخؼ عمى "الثَُّخيا" حتى  الشجعُ الشجـػ
إلى غضخه، كاختمف العمساء في اشتقاؽ كمسة "الشاس" أك "اإلنداف" فحىب بعزيع إلى أنيا مغ "اإلنذ" كأصمو 
"أناس" فححفت فاؤه تخفضفًا، كجعمت ألف )ُفعاؿ( عػضًا عغ اليسدة، فسادتو )أف س(، كذىب بعزيع إلى أنو 

كأصمو، "َنَػس" فقمبت الػاك ألفًا، لتحخكيا كانفتاح ما قبمو  مغ "الشَّػس" كىي الحخكة، كأف السححكؼ العضغ،
: أصل اإلنداف إندضاف عمى )إفعبلف( ، فححفت الضاء استخفافًا.)  فسادتو )ف كس(.  الكتاب،سضبػيو  كقاؿ قـػ

، 1، جالجشى الجاني في حخكؼ السعاني؛ السخادؼ،  61، ص13ج تيحيب المغة،اليخكؼ،  ؛196، ص2ج
أصػؿ عمع عبج الخزاؽ بغ فخاج الراعجؼ،  ؛ 344،ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،، ؛ ابغ يعر200ص

ىػ 1418ىػ ؛ 1417مجمة الجامعة اإلسبلمضة بالسجيشة السشػرة، ط،  العخبية في السجيشة،
 (.378، ص1ـ،ج1988؛1987/
 في ب )فاألكجو(.   (2)
 في ب)ال ضسحبلؿ جية(.    (3)

بتقجيِع اْلِسضع عمى الّزاِد، كتبو بالُحسَخِة َمَع َأفَّ الَجْػىِخّؼ ذكَخه ِفي تخكضِب ضحل... قضل: ُلَغٌة ِاَضسَحلَّ الّذيُء، 
، بالشُّػِف، عمى البَجِؿ َعغ  لمِكبلِبضضَغ ِفي اْضَسَحلَّ ِبَتْقِجيع الّزاِد عمى السضِع، ...َكىَػ عمى الَقْمِب، كاْمَزَحغَّ

لضُل عمى َأنَّو َمقمػٌب  معشى الجسعضة ِعْشج ُدُخػؿ َأَداة ضسحبلؿ ، معشى اىَػ اْضِسْحبلؿٌ َأفَّ الَسرَجَر إنَّسا كالجَّ
التَّْعِخيف َعَمْضو َجَػاز تَشاكؿ اْلجسع اْلَػاِحج اَل مشع داَلَلتو عمى َما يجؿ َعَمْضو اْلجسع ُمصمًقا َكَسا عخؼ ِفي )اَل 

، ص 1جالكميات، أبػ البقاء،  .)اضسحبلؿ معشى الجسعيةَكاِحَجة ألجل  َأتدّكج الشَِّداء( َحْضُث َيْحَشث بتدكج اْمَخأَة 
 (. 408، ص30ج تاج العخكس،الدبضجؼ،   ؛ 1016

ػ في ب)كحكع الشاس(.  (4)  
 في ب سقط)قػلو(.    (5)
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 ((1)) وُ حخكتَ  ُتوُ كحخكَ حكسو حكع األكؿ الثاني تأكضج لفطي إلخ كالتأكضج المفطي لمسشادػ في األغمب 

لع يكغ مزافًا  الثاني كإف فكحلظ التشػيغ لئلضافةِ  ؿ مححكؼُ أف األكّ  (2)كساف إعخابضة كانت أك بشائضةً 

السقجرة  ـِ لتأكضج البّل  "ا لظبال أ"بضغ السزاؼ كالسزاؼ إلضو في  (3) ـ السقحسةِ بالبّل  سيبػيويو كشبّ 

 الثاني ببل مزاؼٍ  يدتمـد بقاءُ  ال بعجه لئبل(4)السزاؼ إلضو  لفطًا بضغ بتأكضج السزاؼِ  كإنسا جيءَ 

سا في الدعِة مع أنو ال كجاز الفرل بو بضشي عِ عمى الّز  ءَ عشو فبل بشآ (5)ض إلضو كال تشػيغ معػّ 

في األغمب ألنو لسا  خاصةً  (6)الطخؼِ بكذلظ   في الزخكرةِ السزاؼ إلضو إالّ  يجػز بضغ السزاؼ ك

                                                           

ػ في ب)حكسو األكؿ كحخكتو(  (1)  
 في ب)ككسا(.   (2)
ال »ك « ال أبا لظ»بضغ السزاؼ كالسزاؼ إلضو، فضقاؿ  السقحسةالبلـ ىى كىحه « ال أبا لظ»ال أباؾ: يخيج    (3)

َضاؽ، ك  كالسقحسة:بححفيا. « ال أبظ»ك « ال أباؾ»بإثباتيا، ك « أب لظ ُيَقاؿ َلْفَطة مقحسة َزاِئَجة اَل تشاسب الدِّ
دار، الحجيث،  الذعخ كالذعخاء،ىػ(، 276عبج هللا بغ مدمع بغ قتضبة الجيشػرؼ )ت: الجسع: مقحسات.)

لداف ؛ ابغ مشطػر، 106، ص2، جالكامل في المغة كاألدب؛ السبخد،  443، ص1،  ىػ ، ج1423القاىخة
 (.717، ص2، مجسع المغة العخبضة بالقاىخة، جمعجع الػسيط؛ 210، ص11ج العخب،

 في ب)لفصا بضشو كبضغ السزاؼ إلضو(.   (4)
: إف الشػف إنسا لظ قػليع: ال أًبا لظ، كال غبلـ لظ: كقاؿ الخمضلكقعت التشػيغ كالشػف في ىحا السػضع كذ    (5)

ذىبت لئِلضافة، كلحلظ لحقت األلف األب التي ال تكػف إال في اإِلضافة، كإنسا كاف ذلظ مغ قبل أف العخب 
اإِلضافة كسا كقع في  قج تقػؿ: ال أباؾ، ال أبالظ، كلػ أردت اإِلفخاد: ال أَب لديج، فالبلـ مقحسة لضؤكج بيا

الشجاء: يا بؤس لمحخب، ...كإذا قمت: أّف قػليع: ال أبالظ تخيج بو: ال أباؾ، فسغ أيغ جاز ىحا التقجيخ 
كالسزاؼ إلى كاؼ كسا كقع السخاشب معخفة كالسعارؼ ال تعسل فضيا  إلف السعشى إذا قمت: ال أبالظ 

جعمت "لظ" مغ تسامو كأضسخت الخبخ ثع ححفت التشػيغ االنفراؿ كأنظ قمت: ال أًبا لظ فتشػف لصػؿ االسع ك 
استخفاًفا كأضافػا كألدمػا البلـ لتجؿ عمى ىحا السعشى فيػ مشفرل بجخػؿ البلـ كىػ مترل باإِلضافة. كإنسا 
فعل في ىحا الباب كخرػه كسا خرػا الشجاء بأشضاء لضدت في غضخه. كإنسا يجػز في البلـ كحجىا أف تقحع 

؛ 241، ص1ج الجسل في الشحػ،الفخاىضجؼ،  سزاؼ إلضو ألف معشى اإِلضافة معشى البلـ.)بضغ السزاؼ كال
 (.389، ص1ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،  ؛ 276، ص2ج  الكتاب،، سضبػيو

 في ب) أنو ال يجػز بضشو كبضغ السزاؼ إلضو إال في الزخكرة كذلظ في الطخؼ(.   (6)



402 
 

 :ظ تقػؿأنال يخػ و ال فرل أؿ فكأنّ الثاني ىػ األكّ  ببل تعضضغ صار كأفّ  كحخكتوِ  ؿ بمفطوِ تكخر األكّ 

 .(2)سسيا إال بالطخؼكا فّ ع ال يفرل بضغ إقػليمع  "زيجًا قائعِإفَّ  (1)فَّ إ"

كإنسا يبجؿ مغ  (3)محىب سيبػيو ؿُ كاألكّ  خدِ محىب السبّ كىحا  السححكؼِ  "ؼّ عج"إلى  اً أك مزافقػلو:  

ألف القخيشة الجالة  [6/84,]اأْلَْنَعاـ ....ُكبلِّ َىَجْيشا... : قػلوالسزاؼ إلضو التشػيغ كسا أبجؿ في 

 (4)الثاني"تضع" إلضو  الطاىخ الحؼ أضضفَ  "عجػّ "السزاؼ أعشي  :مػجػدة بعج مثل عمى السححكؼِ 

 لع يححؼ. ؿُ األكّ  إلضوِ  السزاؼُ  [196]ب/فكأف

 السػصػؼ. عمى الرفة ك ((5))الجدئضغبتشػيغ  تابع مزاؼا مّ : ألنو إقػلو

كأرػ أف  بتشػيغ األخضخيغ كحلظ أؼ أك تابع لغضخه كذلظ الغضخ مزاؼ تابع غيخ مزاؼ: أك قػلو

غضخ ممحق ككاف األصل أك تابع مزاؼ باإلضافة في أحجييسا فمػ لع يفخؽ بضغ  ((6)) لفطو

 الفخؽ بضشيسا. غضخ لضحرل (7)ةبالثانضة لفط قَ حِ لْ كاتحجتا صػرة أُ   العبارتضغ

ا غضخه مغ إلخ أؼ السشادػ الحؼ غمب عمضو اإلضافة إلى الضاء كأمّ  في السشادػ السزاؼِ  : أؼقػلو

َك  أك القمبِ  ء السغضخة بالححؼِ يجؿ عمى الضآ دلضلٍ  لعجـِ  فضوِ  األخضخاِف ال يكػنافِ  السشادػ فالػجيافِ 
                                                           

 .في ب سقط)أف(   (1)
، ص 2ج الحاجب، أمالي ابغ؛ ابغ الحاجب، 255، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،انطخ: )ابغ يعر،    (2)

 (.360، ص1ج مغشي المبيب عغ كتب األعاريب،؛ ابغ ىذاـ،  756
 (. 143، ص4جالسقتزب، ؛ السبخد، 284، ص2ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو    (3)
 ال ُيْمِقَضشَُّكُع في سػءة عسخ قاؿ الذاعخ جخيخ: يا َتْضَع َتْضَع َعِجػِّ ال أبا لكُع    (4)

، 4ج السقتزب،؛ السبخد، 205، ص2ج الكتاب،انطخ: باب يكخر فضو االسع في حاؿ اإلضافة ) سضبػيو، 
 (.227ص

ػ في ب)بتشػيغ الخبخ بضغ(.   (5)  
ػ في ب )كزاف لفطو(.  (6)  

 في ب)لفع(.   (7)



403 
 

كربسا كرد في  (1)"جاءني غبلمي" :أعشي الفتح كالدكػف يصخداِف في غضخ الشجاء أيزًا نحػ الفِ األكّ 

لضذ بشادر شمبا  (4)كالقػافي(3) الفػاصلفي لكغ الححؼ (2) في غضخ الشجاءِ  الححؼ كالقمب الشجرةِ 

 .(5)زدكاجلبل 

 .(6) ةاألفعاؿ العامّ متعمقًا بفعل مغ  دتقخأمضخفًا  فضكػف بالياءِ  ءِ : كيكػف باليآقػلو

                                                           

 (.246، ص4انطخ: )السقتزب، السبخد، ج   (1)
 في ب)الححؼ كالقمب في الشجاِء(.   (2)
 في ب سقط)في(.   (3)

ىي عشج أىل العخبضة تصمق باالشتخاؾ عمى معاف. مشيا ما يدّسى فاصمة صغخػ، كىي كمسة رباعضة أؼ  :الفاصمة
مذتسمة عمى أربعة أحخؼ، يكػف جسضع حخكفيا متحّخكا إاّل األخضخ نحػ حبٌل بالتشػيغ. كمشيا ما يدّسى فاصمة 

حّخكا إاّل األخضخ نحػ سسكٌة كبخػ، كىي كمسة خساسضة أؼ مذتسمة عمى خسدة أحخؼ، يكػف جسضع حخكفيا مت
بالتشػيغ، كىحاف السعشضاف مغ مرصمحات أىل العخكض كالتشػيغ عشجىع حخؼ معتبخ جدء مغ الكمسة الدابقة. 
كمشيا ما عخفت في لفع الجدء مغ أّف األجداء تدّسى فػاصل كأركانا. كمشيا كمسة آخخ اآلية كقافضة الّذعخ 

 كقخيشة الدجع. 
مفخد: جسع قاِفضات كقػاٍؼ: القافضة: ىَي ُلَغة تصمق عمى القرضجة مغ )َقَفْػت َأَثخه( ِإذا َتبعتو، َفِحضَشِئٍح  القاِفية   (4)

تكػف )فاعمة( ِبَسْعشى )مفعػلة(، َكاْصِصبَلحا عمى َمْحىب اْلَخِمضل: َأنَّيا مغ آخخ حخؼ ِفي اْلَبْضت ِإَلى أكؿ َساكغ 
ِحؼ قبمو، َكىَػ اأْلََصح ، كقضل: القاِفَضُة: ىَي اْلَكِمَسة اأْلَِخضَخة مغ اْلَبْضت، َكقضل ىَي حخؼ َيِمضو َمَع َحَخَكة اْلَحْخؼ الَّ 

، 5الخكؼ، َكقضل: آخخ َساكغ ِفي اْلَبْضت ِإَلى أكؿ َساكغ يمقاه َمَع َحَخَكة َما قبمو.) الفخاىضجؼ، العضغ، ج
، 1؛ الجخجاني، التعخيفات، ج115، ص1، ج معجع مقاليج العمـػ في الحجكد كالخسـػ؛ الدضػشي، 222ص
 (.1261، ص2، ج733، ص1، جالكميات؛ أبػ البقاء، 171ص

:مفخد، كىػ : اسع مؤنَّث مشدػب إلى ازدكاج، ك مرجر صشاعّي مغ ازِدكاج: كجػد َنػعضغ متسضِّديغ  ازِدكاجيَّة   (5)
ة خرائز مشيا الذكل. ازدكاجضَّة المُّغة: استعساؿ المغة مغ َنْفذ الفرضمة يختمف أحجىسا عغ اآلخخ بعجّ 

الفرضحة كالمغة الجارجة كىػ خبلؼ الثشائضة: أؼ: استعساؿ لغتضغ مختمفتضغ كالعخبضة كاإلنجمضدية.) د. محسػد 
د. أحسج مختار،   ؛24، ص1دار غخيب لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ج عمع المغة العخبية،فيسى حجازػ، 

 (.1006، ص2ج العخبية السعاصخة، معجع المغة
ىغ َأك ِفي اْلَخاِرج َأك ِفي عمع اْلَباِرؼ اأْلَْفَعاؿ اْلَعامَّة   (6) : ىَي اأْلَْفَعاؿ الَِّتي اَل ُتػجج كل فعل بل كل َشْيء ِفي الحِّ

عد َشْأنو َأال َكىَػ َمْػُصػؼ بيا... ، مثل: القشز كالقبس، كالرشع مثل: الجىغ كالخبد، كالفعل مثل: 
مشو الفعل.) دستػر العمساء = جامع العمـػ في الصحغ، فكميا بسعشى السفعػؿ ال بسعشى السرجر الحؼ اشتق 
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 .خاص  قػلو: أك متعمق فعل أؼ 

 .(1)أؼ عشج بعسٍ  "ءِ التآ" كتعػيسِ  "ءالضآ" ححؼِ ب :قػلو

 .(2)خخآ : أك يقمب إلخ أؼ عشج بعسٍ قػلو

 .ىاءً  : كتاء التأنضث أؼ السبجؿ مغ الضاء كدلضل إنيا لمتأنضث إنقبلبيا في الػقفِ قػلو

 .(4)"يا أمتِ "في معشاه بخبلؼ تاء  ((3)) إذ ال تأنضث د السبالغةِ أؼ لسجخّ  لمسبالغةِ  :قػلو

                                                           

يضمي، جفي الشَّحػ نتائج الفكخ؛  99، ص1اصصبلحات الفشػف، أحسج نكخؼ، ج ؛ أبػ 278، ص1، الدُّ
 (.812، ص1ج الكميات،البقاء،  

ل" إذا كاف ناقرا، كفي مرجر "َأْفَعَل" ك"اسَتْفعل   (1) " إذا كاف التدمػا ححؼ "الضاء" أك غضخىا في مرجر "َفعَّ
ل" إذا كاف ناقرا، نحػ: "َعدَّػ" ححؼ مغ مرجره إحجػ الضاءيغ؛ أؼ: األصمضة أك الدائجة؛  أجػؼ، ك أف "فعَّ
يعشي ياء التفعضل لمتخفضف، كعػض عغ "تاء التأنضث" مشيا كأف "أْفَعَل" ك"اسَتْفعل" إذا كاف أجػؼ نحػ: أجاَز 

صميا: اجػازا كاستجػازا؛ نقمت حخكة الػاك إلى ما قبميا كقمبت كاسَتجاز، تقػؿ في: مرجرىسا إجازة كاستجازة؛ أ
ألفا فححفت إحجػ األلفضغ اللتقاء الداكشضغ، ثع عػضت تاء التأنضث عغ السححكؼ. كإنسا التدمػا الححؼ في 

الخضي اإلستخاباذؼ ك التاء؛ كالسعػض عشو.انطخ:  السػاضع الثبلثة لئبل يمـد الجسع بضغ العػض ؛كه
؛ الخضي 67 3، ص1ج السخرز،ابغ سضجه،  ؛286، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ، )األنبارؼ 

 (.299، ص1، جشخح شافية ابغ الحاجباإلستخاباذؼ ، 
ذكخ ابغ الحاجب في شخح شافضة: "ال خبلؼ في تاء التأنضث الفعمضة أنيا في الػقف تاء كفي أف أصميا تاء    (2)

كالفخاء كابغ َكْضَداف كأكثخ الشحاة أنيا أصل كسا في  سيبػيوأيزًا كأما االسسضة فاختمف في أصميا فسحىب 
ضة كالفعمضة أك بضغ االسسضة التي لمتأنضث الفعل لكشيا تقمب في الػقف ىاء لضكػف فخقًا بضغ التاءيغ: االسس

كِعْفِخَية  كالتي لغضخه كسا في: ِعْفِخيت َكَعْشَكُبػت كإنسا قمبت ىاء الف في الياء ىسدا كلضشًا أكثخ مسا في التاء 
فيػ بحاؿ الػقف الحؼ ىػ مػضع االستخاحة أكلى، كلحلظ تداد الياء في الػقف فضسا لضذ فضو ؛ أعشي ىاء 

ػ: أَنو كىؤاله كإنسا ترخؼ في االسسضة بالقمب دكف الفعمضة ألصالة االسسضة ألنيا الحقة بسا ىي الدكت ؛ نح
عبلمة تأنضثو بخبلؼ الفعمضة فإنيا لحقت الفعل داللة عمى تأنضث فاعمو كالتغضضخ بسا ىػ األصل أكلى لتسكشو". 

 (289، ص2ج شخح شافية ابغ الحاجب،؛ الخضي، 230، ص3ج الكتاب،)سضبػيو،  
ػ في ب)كال تأثضخ(.  (3)  

أّما التاء في "يا أَبِت"، ك"يا أمَِّت" فتاُء التأنضث بسشدلة التاء في "قائسة"، ك"امخأة". قاؿ سضبػيو سألُت الخمضَل    (4)
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 كىػ الػاك.أصل   "بشت"ك ،"تاء أخت" :ىحه أؼصل : ألف أقػلو

 اء السزاؼ إلضيا.ىي الض كأصل تمظ زائجة كقػلو: 

فكأنيسا  الضاءِ ا عػضا معًا عغ نو جسع بضغ العػضضغ كفضو أنيسا لس: كفضو أؼ فضو نطخ ألقػلو

 ال بضغ العػضضغ.(1) عشو كالسعػضِ  عػض كاحٌج كألف السححكؼ إنسا ىػ الجسع بضغ العػضِ 

 ىشا. في السزاؼ إلخ أؼ كلضذ بذاذٍ  (2)شاذ: قػلو

 .(5)"السزصخ"ك ،"ال السخخع" :أؼ (4)التخخيعصفة  (3)الجػاز: كقػلو

 .((6)) بححؼ السزافةِ  عمى : أك مبالغة عصفقػلو

                                                           

عغ التاء في "يا أَبِت ال تفعْل"، ك"يا ُأمَِّت"، فقاؿ: ىحه التاُء بسشدلة الياء في "خالٍة"، ك"َعّسٍة"، يعشي أنيا 
تأنضث أنظ تقػؿ في الػقف "يا أَبو"، ك"يا ُأمَّو"، فُتْبِجليا ىاًء في الػقف كػ "قاِعْج" لمتانضث. كالحؼ يجّؿ عمى أنيا لم

سضبػيو،  ك"قاِعجه" عمى حج "خاْؿ"، ك"خالو"، ك"َعْع"، ك"َعسَّو". كدخمت ىحه التاُء كالعػض مغ ياء اإلضافة.)
، 13ج ة الذافية،شخح الكافي؛ ابغ مالظ، 169، ص3ج السقتزب،؛ السبخد،   210، ص2ج الكتاب،

 (.534، ص2ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،؛ الدضػشي، 1327ص
 في ب سقط)عشو(.   (1)
 في ب)بذاذ(.   (2)
 في ب)الجػار(.   (3)
كىػ ححؼ آخخ السشادػ تديضبل لمشصق بو، كقج يخخع غضخ مشادػ، كسا في قػلو: "لضذ حي عمى  التخخيع:   (4)

األنبارؼ،  ؛111، ص1، جسخ صشاعة اإلعخابابغ جشي،   السشػف بخاؿ" أؼ بخالج. مادة "رخع". المداف.)
 (. 234،ص13مادة "رخع"، ج لداف العخب،، ابغ مشطػر، 178،ص 1ج أسخار العخبية،

خكرة: بفتح فزع مغ االضصخار، الحاجة الذجيجة كالسذقة كالذجة التي ال مجفع ليا، جسع ضخائخ، الز   (5)
ُخكَرُة عمى َكَحا َكَكَحا. )اليخكؼ،  ُخكَرُة: اسٌع لسرجِر االْضِصخاِر، َتقػؿ: َحَسَمْتِشي الزَّ كضخكرات.كقضل:  الزَّ

 تاج العخكس،؛ الدبضجؼ، 15، ص1جمعجع مقاييذ المغة، ؛ ابغ فارس، 315، ص11ج تيحيب المغة،
 (283، صالفقياء معجع لغةقشضبي،  ؛ دمحم ركاس قمعجي ؛ حامج صادؽ388، ص12ج

ػ في ب سقط)عمى( في ب)ىححؼ السزافة(.  (6)  
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إاّل  البعضجةِ   ا ذكخ مغ التكمفاتخخ السشادػ الستغشى عسّ آأؼ في  :فمػ قاؿ خخ االسعِ : أؼ في آقػلو

: كىػ ححؼ بالتخخضع قػلوىػ ىػ في  (2)فّدخ حضث(1) لمزخكرةِ  تخخيع غيخ السشادىَ  إنو يخد عمضوِ 

 .السصمقِ 

 ،"قاض" بابِ  :: ال القانػف إلخ يعشي السخاد بالححؼ لمتخفضف مالع يكغ لسػجب لو كسا فيقػلو

 .مغ تخفضف ال بج فضو(3) ححؼ  كل فكلع يكغ أيزًا مػقػفًا عمى الدساع كإال  "عرا"ك

                                                           

أف يبقى الحخؼ الحؼ قبل  : أحجىساكقع مغ العخب في أشعارىا مغ تخخضع غضخ السشادػ قج جاء عمى شخيقضغ   (1)
أف يحخؾ الحخؼ الحؼ قبل  الثاني، كلغة مغ يشتطخالسححكؼ عمى ما كاف عمضو قبل الححؼ كيدسى ىحا 

لغة مغ ال الحخؼ السححكؼ، بالحخكة التي يقتزضيا العامل، كيعتبخ كأنو آخخ الكمسة حقضقة، كيدسى ىحا 
أك لغة االستقبلؿ، كقج قبل سضبػيو الػجيضغ جسضًعا نطًخا مشو إلى ما كرد عغ العخب، كأما أبػ العباس  يشتطخ

الُسَبخِّد فكاف ال يقبل إال ما جاء عمى لغة مغ ال يشتطخ الحخؼ السححكؼ، كىي لغة االستقبلؿ، ككاف يخد ما 
، كإف يع غيخ السشادى لمزخكرةكيجػز تخخ" "136/، ص1جاء عمى غضخ ىحا الػجو، قاؿ رضي الجيغ "ج

خبل مغ تأنضث كعمسضة، عمى تقجيخ االستقبلؿ كاف أك عمى نضة السححكؼ، عشج سضبػيو، كالسبخد يػجب تقجيخ 
اإلنراؼ في ؛ األنبارؼ، 261، ص4ج السقتزب،؛ السبخد، 245، ص2ج الكتاب،االستقبلؿ. )سضبػيو، 

 (.290، ص1، جالخبلؼ مدائل
 في ب سقط)فدخ(.   (2)
 في ب)ككل ححٍؼ(.   (3)

كيدّسى تعمضبل كاعتبلال أيزا. كحخكؼ العّمة األلف كالػاك كالضاء، فبل يقاؿ لتغضضخ اليسدة بأحج  الححؼ لمتخفيف
الثبلثة أؼ بالقمب أك الححؼ أك اإلسكاف إعبلؿ، بل تخفضف ىسدة كال إلبجاؿ غضخ حخكؼ العّمة كال لححفو كال 

لتغضضخ حخكؼ العّمة لئلعخاب ال لمتخفضف إعبلؿ كسدمسضغ كأبضو. كقج اشتيخ إلسكانو إعبلؿ، كال يقاؿ أيزا 
كياء  كححؼ ألف عرافي اصصبلحيع الححؼ اإلعبللي لمححؼ الحؼ يكػف لعّمة مػجبة عمى سبضل االّشخاد 

، كالححؼ التخخضسي كالححؼ ال لعّمة لمححؼ غضخ السّصخد، كححؼ الـ يج كدـ، كإف كاف أيزا ححفا قاض
الخضي،  ضف، كلفع القمب مختز في اصصبلحيع بإبجاؿ حخكؼ العّمة كاليسدة بعزيا مكاف بعس.)لمتخف

ىػ(، 855؛ شسذ الجيغ أحسج السعخكؼ بجيكشقػز أك دنقػز )ت: 38، ص2ج الحاجب، شخح شافية ابغ
، 1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات؛ التيانػؼ، 133، ص1، ، جشخحاف عمى مخاح األركاح في عمع الرخؼ

 (.234ص
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إلخ كذلظ ألف السزاؼ إلضو لضذ بسشفرل عغ  (1)االسعِ  كسطِ  أؼ وكسص خخ السزاؼِ : ألف آقػلو

إلضو فيػ  الكمسة ألجل السزاؼ الحؼ ىػ عبلمة تساـِ  التشػيغِ  انفرااًل تامًا بجلضل ححؼِ  السزاؼِ 

ًا بحضث امتداجًا تامّ  إلضو غضخ السشادػ ألنو لع يستدج بالسزاؼِ  كالسزاؼِ ((2)) مترل بالسزاؼِ 

خخ ؼ باؽ كاإلعخاب ال يكػف إاّل في آإعخاب السزا (3)إفّ  خخه بجلضلأك ححؼ آ يرح ححفو بأسخهِ 

 الكمسة.

بسصمق (4)أيزًا ألنو  ذكخ السشجكبِ  شفإلخ كاف الػاجب عمى السر : كإنسا لع يحكخ السشجكبَ قػلو

 االسع .

ة أبشضّ  مصخدًا عغ أقلِ (7) اً ضّ نقرًا قضاس (6)االسع إلخ أؼ لئبل يمـد نقز (5): لئبل يمـد إخبلؿقػلو

الشقز فضو  ((9))فإف " ك"دـ"يج" :نحػ الثبلثي ببل عمٍة ضاىخٍة مػجبة بخبلؼِ  عجة(8)عغالعخب أؼ 

فإنو (10)كعرا" "ععَ " نحػ: بو بخبلؼِ  كالذحكذ ال يعبأ يّ كاف ببل عمة لكشو قمضل غضخ قضاس كإف

                                                           

 في ب)السزاؼ كسط أؼ االسع(.   (1)
ػ في ب)الكمسة ألجِل السزاِؼ فيػ بالسزاؼ( في ب زيادة)قػلو(.  (2)  

 في ب سقط)إّف(.   (3)
في ب سقط)برجد بضاف مصمق التخخضع بشاء عمى ما فدخ الذارح ىػ في قػلو كىػ ححؼ بسصمق التخخضع    (4)

 كضسضخ أخخه كيكػف في قػلو في آخخ كأف ال يكػف(.
الػىغ ِفي االمخ، َكىَػ مغ َذِلظ، َكَأنَّو تخؾ ِمْشو َمػِضع لع يبـخ َكاَل أحكع، َكِفي َرْأيو َخَمٌل، َأؼ انتذار  :الَخَملُ    (5)

العػد الحؼ ُيَتَخمَُّل بو، كما ُيَخلُّ بو الثػُب أيزًا، كالجسع  كالِخبلُؿ:: فداٌد في األمخ. كالخمل أيزاً  كتفخؽ.
 (.514، ص4ج األعطع، السحكع كالسحيط؛ ابغ سضجه، 1687، ص4ج الرحاح،. )الفارابي  االخمة

 في ب سقط)االسع( في ب)نقس نقرًا قضاسضًا(.   (6)
 في األصل)قضاسًا(.   (7)
 في ب سقط )عغ(.   (8)

ػ في ب )دـ" ك"يج" فإف(.  (9)  
 في ب) َعسَّا كعرا(.   (10)
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 عغ ثبلثة مع أفّ  إلى الححؼ كإنسا كِخىػا نقز السشادػَ  (1)ةئضممج ضاىخةٍ  ًا لكشو لعمةٍ كإنكاف قضاسضّ 

البشاء فضو عارض  ألف "مغ"ك ،"ما" :نحػ ثبلثةٍ  ((3))أقل يكػف عمى كالسبشيُّ  مبشيّ  (2) السَخّخع السشادىَ 

 .(4)فيػ في حكع السعخبِ 

 .(5)الكػفضضغزيع أؼ بعس : كبعقػلو

كمسة  "التاء"كاف ناقرًا عغ ثبلثة إذ  (2)أيزا "اءالت"مع  "مغ"الػاضع ألنو  ((1))قبل ف مغ: لكاقػلو

 .اإلعخاب (4)قبامتدجت بسا قبميا بحضث صارت متع (3)أخخػ لكشيا 

                                                           

 في ب)ممجئة(.   (1)
ع   (2) : التَّخخضُع ىػ ححُؼ آخِخ السشادػ تخفضفًا،، نحػ "يا فاشَع". كاألصُل "يا فاشسُة". كالسشادػ الحؼ الُسَشادى الُسَخخَّ

ُع مغ األسساِء إال اثشاف ما كاف مختػمًا بتاِء التأنضث، سػاٌء أكاف َعَمسًا  -1ُيححُؼ آخُخه ُيدّسى "ُمَخخّسًا."كال ُيخخَّ
ٍخ أك مؤنٍث عمى شخط  -2يا ِثَق. يا عاِلَع"، في "عائذَة كِثَقٍة كعالسٍة". أك غضَخ َعَمع، نحػ "يا عائَر. الَعمُع لسحكَّ

ٍب، كأف يكػف زائجًا عمى ثبلثة أحخٍؼ، نحػ: "يا َجعَف. يا ُسعا"، في "جعفٍخ كسعاَد"، فبل  أف يكػَف غضَخ مخكَّ
خاج،  المباب في تخخع الشكخة، كال ما كاف عمى ثبلثة أحخؼ كلع يكغ مختػمًا بالتاء، كال السخكب.) دمحم عمي الدَّ

 (.164، ص3ج جامع الجركس العخبية،الغضبلني،  ؛108، ص1كآالت، ج قػاعج المغة
ػ في ب سقط)عمى أقل(.  (3)  

ابغ الحاجب،  ؛234، ص4ج السخرز،ابغ سضجه،  ؛108، ص2ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج، )   (4)
 (.877، ص2ج أمالي ابغ الحاجب،

إلى أنو يجػز تخخضع االسع الثبلثي إذا كاف أكسصو متحخًكا، كذلظ نحػ قػلظ: "في ُعُشٍق "يا  ذىب الكػفيػف    (5)
ُعُغ" كفي َحَجخ "يا َحَج" كفي َكِتف"ياَكِت" كذىب بعزيع إلى أف التخخضع يجػز في األسساء عمى 

ب أبػ الحدغ كذىب البرخيػف إلى أف تخخضع ما كاف عمى ثبلثة أحخؼ ال يجػز بحاؿ، كإلضو ذى.اإلشبلؽ
عمي بغ حسدة الكدائي مغ الكػفضضغ، أما الكػفضػف فاحتجػا بأف قالػا: إنسا جػزنا تخخضع ما كاف عمى ثبلثة 
ـٍ، كاألصل في يج َيَجٌؼ، كفي  أحخؼ إذا كاف أكسصو متحخًكا ألف في األسساء ما يساثمو كيزاىضو نحػ َيٍج كَد

، إال أنيع استثقمػا الحخكة عمى حخؼ العمة فضيسا؛ ألف الحخكات دـ َدَمٌػ ، كاألكثخكف عمى أنو مغ ذكا ت الػاك
تدتثقل عمى حخؼ العمة، فححفػه شمًبا لمتخفضف كفخاًرا مغ االستثقاؿ، فبقضت يٌج كدـٌ، فكحلظ في محل الخبلؼ: 
التخخضع إنسا كضع لمتخفضف بالححؼ، كالححؼ قج جاز في مثمو لمتخفضف، فػجب أف يكػف جائًدا. انطخ: 

 (.293،292، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼنبارؼ، )األ
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إلخ كيكػف تعمضبل  (5)بلؿَ : ألف اإلخقػلواألكلى فضو الػاك لضكػف عصفًا عمى  المبذِ  : لعجـِ قػلو

 كغضخه. عُ مَ القدسضغ العَ  [196]أ/بَل كِ لِ 

 .((7)) التاءِ  لزع ما قبل يكغ مخخساً  عمى التخخضع إلخ إذ لػ َلعْ  ((6)) فضجخل: قػلو

خخ لسعشى آ "مدمسػف "ككحا  "مدمساف"كاحجة مغ زيادتي (8)األكلى ححفو ألف  : لسعشى كاحجٍ قػلو

عبلمة التأنضث في  (1)قالػاكأيزًا إنيع  (9)،جسضعًا ألنيسا زيجتا معاً كالحاؿ إنيسا يححفاف في التخخضع 

 .لسّج الرػتِ  زيجَ  كاأللفُ  فعبلء إنسا ىي اليسدةُ 

                                                           

ػ في ب سقط)قبل(  (1)  
 في ب سقط)أيزا(.   (2)

كفي كل عمع زائج عمى ثبلثة أحخؼ شخط أف ال يكػف  اسع مختـػ بتاء التأنيثيحػز تخخضع السشادػ تخفضفًا في كل 
مزافًا كال مخكبًا كفي ذلظ بأف تححؼ آخخ حخؼ مشو كتزع الحؼ قبمو أك تبقضو عمى حالو فتقػؿ في: نجاء 
فاشسة كعدة كجعفخ كمحسػد كمازف كمالظ: يا فاشًع كيا عد كيا جعف كيا محسػ كيا ماِز كيا ماِؿ.) دمحم عمي 

خاج،   (.164، ص3؛ الغضبلني، جامع الجركس العخبضة، ج108، ص1، جب في قػاعج المغة كآالتالمباالدَّ
 في ب سقط)لكشيا(.   (3)
 في ب)معتقب(.   (4)

ب َأؼ َأخحُت ِفي َمْشِصق آخَخ َأسيَل ِمْشو،  ُمْعَتَقبْ تعقَّب عغ الخبخ: إذا سأؿ عشو غضخ مغ كاف سألو أكؿ مخة.  :التعقُّ
ْبُت. ) الحسضخؼ،  تاج ؛ الدبضجؼ، 4685، ص7، جشسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػكُيْخَكػ: َتَعقَّ

 (.360، ص3، جالعخكس
 في ب)اإِلحبلؿ(.   (5)

غضخ كاؼ ببضانو.)الدضػشي، : بكدخ اليسدة عشج أىل السعاني ىػ أف يكػف المفع ناقرا عغ أصل السخاد إِلخبلؿا
 (.123، ص1جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات، التيانػؼ،  ؛93، ص1، جمعجع مقاليج العمـػ

ػ في ب)فضجؿ(  (6)  
ػ في ب)الفاء(  (7)  

 في ب زيادة)كل(.   (8)
 األصػؿ في الشحػ،؛ ابغ الدخاج، 36، ص4ج ، السقتزب،السبخد ؛259، ص2ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو    (9)

 (.360، ص1ج
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فضكػف عمى ىحا مّسا في  أفعاؿ :(2) كأّما محىب غيخه فيػ محىب سيبػيوكىحا  فعآلء: قضل إنو قػلو

 .خخه حخؼ صحضح قبمو مجة زائجةآ

 .(3)" كاناتو كاحج أصميسا كناة ككحج :"قػلو

األخضخ  كال بج فضو مغ قضج الدكػف أيزًا فبل يححؼ مع الحخؼِ  "مجةٍ ": حخؼ عمة إلخ تفدضخ قػلو

ف كال يححفاِف أيزًا إذا لع يكغ حخكة ما قبميا مغ جشديسا لسذابيتيسا إذ (4) الستحخكة الػاك كالضاء

 كالضاءِ  كالػاكِ  ألف السّج في األغمب ال يكػف إال في األلفِ (5)الرحضحة بقمِة السّجة فضيسا  لمحخكؼِ 

 الداكشضغ المتضغ حخكة ما قبميسا مغ جشديسا.

: أك حخؼ قػلوخخه كىي قضج في في آ إلضو الحؼ ىػ اليآءُ  : الجسمة حالضة أؼ مغ السزاؼِ قػلو

غضخه أكلى  كمحىب (7)ثبػف  "يجاف" :حخفضغ مغ نحػ (6)ححؼفإنو يسشع  يّ مالجخ صحضح فقط عشج 

 أيزًا كانت كحلظ.(8)ألف بقاء الكمسة عمى حخفضغ فضو لضذ ألجل التخخضع بل قبمو 

                                                           

، 3ج الشحػ، األصػؿ في؛ ابغ الدخاج، 11، ص2جالتعميقة عمى كتاب سيبػيو,انطخ: )أبػ عمي الفارسي،    (1)
 (. 203، ص1ج المسحة في شخح السمحة،ابغ الرائغ،   ؛25ص

لفع شيء، كىػ اسع "أشضاُء": فسحىب سضبػيو كالخمضل أنَّيا "َلْفعاُء" مقمػبة مغ "َفْعبلء"، كاألصل "َشْضئاء" مغ   (2)
جسع كَقْرباء كَشْخفاء، كمحىب الكدائيِّ أنيا "َأفعاؿ" جسع شيء. كمحىب الفخَّاء كاألخفر أنيا "َأفِعبلء"، 

؛ 647، ص3ج الكتاب،كاألصل "َأشِضئاء"، فححفت اليسدة التي ىي الـ كانفتحت الضاء ألجل األلف. )سضبػيو، 
، 1ج السستع الكبيخ في الترخيف،؛ ابغ عرفػر،  670، ص2، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼاألنبارؼ، 

 (.329ص
 في ب سقط)قػلو( في ب)كأتاه كاحج" أصميا "كتاه كاحج(.   (3)
 في ب)الستحخكتاف(.   (4)
 في ب)إذ الحخكؼ الرحضحة نقل السّج فضيا(.   (5)
 في ب )يسشع صجؽ(.    (6)
 في ب )يجاف ثبػت(.   (7)
 في ب سقط)غضخه أكلى ألف بقاء الكمسة عمى حخفضغ فضو لضذ ألجل التخخضع بل قبمو (   (8)
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كغضخ ذؼ  ةِ زيادتضغ في حكع الػاحج ((1))ذؼغضخ  أؼ :فمػ قاؿ خخه إلخ: أؼ غضخ ما كاف في آقػلو

 .لكاف أصػب حخؼ صحضح قبمو مجة كغضخ ما ححؼ مشو كمسةُ 

 .الػاحجِ  كىي التخفضف بو أْؼ بحلظ الحخؼِ  السقرػدةِ (2)لحرػؿ الفائجة  قػلو: 

 .(4)حرل معشى التعقضبيك  عمى الحجكثِ  (3)جؿّ بالفعمضة لض ّكلةامقػلو: 

 ."الػاكُ " لػ قمبتِ  الداكشضغِ  ءِ لتقآكقػع الداكغ بعج الػاك كالسػجب ال: الرتفاع السػانع كىػ قػلو

ع الستفجّ " :كىػ(5) السشجكبِ  دسىق السرشف بأحجِ  لّ قج أخ :لسغ قاؿ دّّ فإف قضل إلخ فضو رَ قػلو:  

 إاّل أف األصل في عمى أف يكػف عمى حقضقة كال يعجؿ عشو إال لقخيشة كال قخيشة ىشا تػجبُ  (6)"مشو

  .(1)ذلظ

                                                           

ػ في ب)ماؿ(.  (1)  
 في ب زيادة)ك(.   (2)
 في ب)لتجؿ(.   (3)
: اتراؿ السعصػؼ بالسعصػؼ عمضو ببل ميمة، كقرخ السجة التي بضغ كقػع السعشى عمضيسا، ىػ التعقيب   (4)

يضمي،  في كل شيء بحدبو.)كالتعقضب  مغشي المبيب ؛ ابغ ىذاـ،  98، ص1ج نتائج الفكخ في الشَّحػ، الدُّ
، 3ج ضياء الدالظ إلى أكضح السدالظ،؛ دمحم عبج العديد الشجار، 214، ص1ج عغ كتب األعاريب،

 (.190ص
 في ب)قج أحل السرشف بأحج سسي السشجكب(.   (5)

 مػسػعة كذاؼ؛ التيانػؼ، 231، ص1ج التعخيفات،الجخجاني، ؛ 220، ص2ج الكتاب ،انطخ: )سضبػيو, 
 (.1654، ص2، جاصصبلحات

: إضيار الحدف كقمة الربخ عشج ندكؿ السرضبة، كأكثخ ما يكػف عشج الشداء لزعفيغ عغ االحتساؿ. التفجع   (6)
: مغ ندلت بو الفجضعة، أك أصابتو نازلة حقضقضة؛ كالسػت، أك أف الستفجع عمضو ندؿ مشدلة كالستفجع عميو

 كالستػجع مشو:ذلظ؛ كقػؿ عسخ رضي هللا عشو؛ كقج أخبخ يججب أصاب بعس العخب: كاعسخاه. كاعسخاه. 
؛ ابغ 358، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،السػضع كالسكاف الحؼ فضو األلع؛ كقػلظ: كارأساه. )ابغ يعر، 

، 2، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات؛ التيانػؼ، 47، ص4ج أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،ىذاـ، 
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أف  السعشى :داخمة في السختّز بو كقاؿ "الباء"عمى مغ كىع أف  ردّّ  ((3))إلخداخمة  (2)"الباء": كقػلو
بضغ  ةمذتخك "(6)زيج كيا" بالشجبةِ  مختز "(5)ػا زيجف كا" بدبب لفطةِ  اختز بالشجبةِ  شجكبِ لسلفع ا(4)

 .(7)الشجبة الشجاء ك

ىسا مفخدًا معخفة كباعتبارِ  كالبشاءِ  اإلعخابِ   بقمة أؼ يكػف مغ جيةِ : أؼ كحكع السشادػ إالّ قػلو

السشادػ فإنو يكػف  نكخة بخبلؼِ  ال يكػف  كسا كاف السشادػ كحلظ غضخ أف السشجكبَ  كمزافًا كشبيوِ 

كبضغ ما  كفي الفخؽ بضشيا بارةِ في معشى ىحه العِ  (9)"لخاشخى الفاتخِ  (8)سشحما ىحا " ة كسا عخفتَ نكخ 

 .الفخؽ بضغ العبارتضغ غضخ متزحٍ  مع ما فضو إذ(1)و: أك حكع إعخابو كبشائِ قػلوعمضيا مغ  عصف

                                                           

 (.1685ص
في ب سقط)قػلو: كفي جعميا لمدببضة أك االستغاثة نطخ فضو إنو يسكغ أف يقاؿ السخاد أف السشجكب كىػ الحؼ    (1)

 ضة كاالستغاثة أضيخ (أضيخ التفجع عمضو ك التحدف بػاك ك يا كيح لسعشى الدبب
ْنَداف َكفتح ِبو َفسو.   (2) قاؿ في شخح التديضل: باء الدببضة ىي الجاخمة عمى  اْلَباء: ىَػ أكؿ حخؼ نصق ِبو اإْلِ

، فمػ قرج  [57صالح لبلستغشاء بو عغ فاعل معجاىا مجازا نحػ: }َفَأْخَخْجَشا ِبو ِمْغ ُكلِّ الثََّسَخاِت{ ]األعخاؼ: 
إسشاد اإلخخاج إلى الياء لرح كحدغ لكشو مجاز، كمشو "كتبت بالقمع" ك"قصعت بالدكضغ" فإنو يقاؿ: "كتب 
القمع" ك"قصع الدكضغ". كالشحػيػف يعبخكف عغ ىحه الباء بباء االستعانة، كآثخت عمى ذلظ التعبضخ بالدببضة مغ 

الدببضة فضيا تجػز، كاستعساؿ االستعانة فضيا ال يجػز. أجل األفعاؿ السشدػبة إلى هللا تعالى، فإف استعساؿ 
؛ 39، ص1ج الجشى الجاني في حخكؼ السعاني،؛ السخادؼ، 150، ص3، جشخح تدييل الفػائج)ابغ مالظ، 
 (. 227، ص1ج الكميات،؛ أبػ البقاء، 139، ص1ج مغشي المبيب عغ كتب األعاريب،ابغ ىذاـ، 

ػ في ب)فضو(.  (3)  
 في ب سقط)اف(.   (4)
 في ب)لفطو كاقػا زيج(.   (5)
 في ب سقط)زيج(.   (6)
 (.415، ص3ج شخح تدييل الفػائج،انطخ: )ابغ مالظ،    (7)

 في ب)ىحا سشح(.  (8) 
 كردت عبارة تذبو ىحه العبارة في بجاية مخصػشة بعشػاف: أنيار الجشاف مغ يشابضع آيات القخآف.   (9)

جاء في أكؿ السخصػط لسا احتجت الى كججاف آيات  إبخاىضع الحدشي الجخمكي ) جتو جي(".)السؤلف: عبجهللا بغ  
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كال يشجب إال  غضخ معخكؼٍ  ((2)) ألف الشكخة بعج الشجبةِ  كال يقع السشجكب نكخة أؼ بعج الشجبةِ : قػلو

 .(3)السعخكؼ

 .(4)زيادة األلفِ  قػلو: كىػ مبتجأ أؼ قػلو

 ."الضاءُ "كَ  "الػاكُ " كأختاهُ  (5)أؼ"األلف": كىي قػلو

سًا غضخ مَ فمػ كاف عَ  اَل  أكَ  "ساً مَ سػاء كاف عَ  السذيػرُ  بالسعخكؼِ  أؼ السذيػر يعشي السخاد :(6)قػلو 

ًا بحلظ االسع سًا ككاف مذيػر مَ كلع يكغ عَ  (7) كاىحاه فبل يقاؿ  السعارؼِ  مغَ  لع يشجب ككحا غضخه مذيػرٍ 

خ يَ الستفجع عمضو كاشتَ (1) ضخبو إذا كاف زيج رجبًل عطضسا كقج(8) "ضاربًا زيجاه  يا" :قػلوجاز نجبتو ف

                                                           

أف أجسع كتاًبا مع قمة البزاعة، مذتسبًل عمى ججاكؿ في بضاف  سشح لخاشخي الفاتخالقخآف في أكثضخ الدماف 
خ هللا اإلتساـ، سسضُتو بأنيار الجشاف مغ مشابضع آيات  مػاضع اآليات بصخح غخيب ككضع عجضب، فمسا يدَّ

 ىػ(. 1164القخآف في تاريخ أكاخخ سشة 
 في ب)كبضانو( في ب زيادة)إلخ(.   (1)

جبة(ػ في ب سقط )ألف الشكخة بعج الش  (2)  
، 4ج مالظ، أكضح السدالظ إلى ألفية ابغابغ ىذاـ،  ؛120، ص1ج المسع في العخبية،انطخ: )ابغ جشي،    (3)

 (.47ص
يخػ  َيِجُب َأْف َيُكػَف َعَمسًا، أك مزافا إلى َمْعِخَفٍة، أك اْسسًا َمْػُصػاًل َمْذيػرًا ِبِرَمِتو َخاِلضًا ِمْغ أْؿ، ك اْلَسْشُجكبُ    (4)

الشحاة أف شخط التعخيف في السشجكب خاص بالستفجع عمضو، أما الستػجع مشو فضجػز أف يكػف نكخة. ك يُجػُز 
ه َألفًا، َأْك َأْف َتِديَج لَظ في اْلَسْشُجكِب َثبَلَثُة َأْكُجو: َأْف ُتَعاِمَمو ُمعاَممة اْلُسَشاَدػ َغْضَخ اْلَسْشُجكِب، َأْك َأْف َتِديَج َعَمى آِخخِ 

حاشية ؛ الرباف، 220، ص1ج المسع في العخبية،ابغ جشي،  ىِحه اأَلِلِف ىاء الدكت عشج الػقف.) َبْعجَ 
الشحػ الػاضح ؛ عمى الجاـر كمرصفى أمضغ، 249، ص3ج الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،

 (.459، ص2ج في قػاعج المغة العخبية،
 في ب سقط)أؼ(.   (5)
 في ب سقط)قػلو(.   (6)
 في ب )كاىجاه(.   (7)
حاشية الرباف عمى شخح ؛ الرباف، 48، ص4ج أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،انطخ: )ابغ ىذاـ،    (8)

 (.249، ص3، جاألشسػنى أللفية ابغ مالظ
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سػاء كاف (3)السشجكب أف يكػف مذيػرًا (2) فزابط بحلظ في السذيػرِ  كجييػه حدشاً  يا" :بو ككحلظ

و إذا كاف السشجكب مذيػرًا ال يبلئع نّ أ إلخ إالّ  لتعحر في نجبتوِ (4) أك بحخؼ الشجبةٍ  تعخيفو قبل الشجبةِ 

 .((5))عمضوِ  الشادب في الشجبة

السزاؼ كالسزاؼ إلضو  مقجر تقجيخه كضف يستشع الفرل بضغ إلخ جػاب عغ سؤاؿٍ  (6): كقخأتقػلو

 كالسزاؼِ  (8)"قتل" :الحؼ ىػ قج كقع بضغ السزاؼِ  "أكالدىع"فإف  (7)قجيعتكقج كقع ذلظ في الكبلـ ال

 .(2)شاذة كالقخاءة(1)  شاذفأجاب بأنو  (9) "شخكائيع" الحؼ ىػَ  إلضوِ 

                                                           

 في ب )حخىو(.   (1)
 في ندختضغ )فطابط( لفع )ظ( )ض( كىحا دلضل عمى أّف الشاسخ لضذ عخبي كإنسا ىػ عجسي.    (2)
الشحػ ؛ عمى الجاـر كمرصفى أمضغ، 345، ص1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،انطخ: )أبػ البقاء،     (3)

 (.459، ص2ج الػاضح في قػاعج المغة العخبية،
 في ب سقط)قػلو(.   (4)

ػ في ب سقط)عمضو(.  (5)  
 في ب)كقخأه(.   (6)

 في ب )القجيع(.  (7) 
 في ب)قضل(.   (8)
(9)    ( 137َقْتَل َأْكاَلِدىْع ُشَخَكاُؤىْع)/ـِ ِبَزعِّ الدَّاِؼ، َكَرْفِع َقْتَل، َكَنْرِب 6.]األنعاـ ا [ . َقَخَأ اْبُغ َعاِمٍخ َكأَىُل الذَّ

ُل َبْضَغ اْلَسْرَجِر َكَما ىَػ َأْكاَلد، َكَخْفِس ُشَخَكاِئيْع َعَمى َأفَّ َقْتَل ُمَزاٌؼ ِإَلى ُشَخَكاِئيْع، َكَمْعُسػُلو َأْكاَلُدىْع َفِفضو اْلَفْر 
: ِإفَّ ِقَخاَءَة اْبِغ َعاِمٍخ ىِحه اَل  َتُجػُز ِفي اْلَعَخِبضَِّة  ُمَزاٌؼ ِإَلْضو ِباْلَسْفُعػِؿ، َكَقاَؿ َأُبػ َغاِنٍع أحسج ابغ ِحْسَجاَف الشَّْحِػؼُّ

ْجَساِع.َكىَي َزلَُّة َعاِلٍع، َكِإَذا َزؿَّ اْلَعاِلُع َلْع َيُجِد اتَِّباُعو  ثبلثة مشيا أف مدائل الفرل سبع: مشيا  َكُردَّ َقْػُلو ِإَلى اإْلِ
أف يكػف السزاؼ مرجًرا كالسزاؼ إلضو فاعمو، كالفاصل: إما مفعػلو؛ كقخاءة ابغ عامخ:  إحجاىا:. جائدة

 َْقْتَل َأْكالِدىْع ُشَخَكاُؤىعلو األكؿ كالفاصل أف يكػف السزاؼ كصفا،  كالسزاؼ إلضو: إما مفعػ  الثانية: ،ك
بجخ "زيج" بإضافة "غبلـ"  أف يكػف الفاصل قدًسا؛ كقػلظ: "ىحا غبلـ وهللا زيج" الثالثة:مفعػلو الثاني، ك 

فتح ىػ(، 125الباقضة تختز بالذعخ)دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاني الضسشي )ت:  األربعإلضو، ك
؛ أبػ الصضب دمحم  188، ص2ىػ، ج 1414، 1مذق، بضخكت، طدار ابغ كثضخ، دار الكمع الصضب ؛ د القجيخ،

عشي  فتُح البياف في مقاصج القخآف،ىػ(، 1307صجيق خاف ابغ لصف هللا الحدضشي البخارؼ الِقشَّػجي )ت: 
 – بصبعو كقّجـ لو كراجعو: خادـ العمع َعبج هللا بغ إبخاىضع األنَرارؼ، الَسكتبة العرخيَّة لمصَباعة كالّشْذخ، َصضَجا
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معشى ال يقرخ في ذلظ أؼ في  كالسػصػؼِ  بضشيسا أؼ بضغ الرفةِ : ألف االتحاد قػلو

 يػنذألحق بالسزاؼ إلضو عغ االمتداج إلخ حاصمو أف كسا  بالرفةِ  األلفِ  إلحاؽِ  [197]ب/جػازِ 

المفطّي بضغ  ف كاف أنقز مغ االتراؿكإ كالرفةِ  تراؿ المفطي بضغ السػصػؼِ ف االإ (3):يقػؿ

كجاز ىشاؾ إاّل أف االتراؿ  (5)الدعةحضث لع يجد الفرل ىشا في ((4))كالسزاؼ إلضو السزاؼ

 (6)ككحا بضغ السػصػؿِ  إلضوِ  كالسزاؼِ  أتع مشو بضغ السزاؼِ  كالسػصػؼِ  السعشػؼ بضغ الرفةِ 

عمى  إلضوِ  عمى مػصػفيا كال يصمق اسع السزاؼِ  ألنو يصمق اسع الرفةِ   (7)كذلظ كالرمة كذلظ

خخ السزاؼ إلضو كالرمة لكػف لف بآيا ككسا جاز ىشا إلحاؽ األكال الرمة عمى مػصػلِ  السزاؼِ 

                                                           

 إعخاب القخآف كبيانو،محضي الجيغ بغ دركير،  ؛249، ص4ـ، ج1992ىػ ؛  1412َبضخكت، عاـ الشذخ: 
 (.374، ص2ج ضياء الدالظ إلى أكضح السدالظ،؛ دمحم عبج العديد الشجار، 238، ص3ج
حكذ  شاذّ    (1) عِّ، عمى الذُّ مفخد: جسع ُشحَّاف كشػاذُّ، مؤنثو شاّذة، جسع مؤنث شاّذات كشػاذُّ، َشحَّ، َيُذحُّ ، ِبالزَّ

َفِخٍد، َفيَػ كالشُّْجَرة،  كَيِذحُّ ، ِباْلَكْدِخ، عمى القضاِس، ك َشحَّ الخَُّجُل ِإذا اْنَفَخَد َعْغ َأصحابو؛ َكَكَحِلَظ ُكلُّ َشْيٍء ُمشْ 
؛ الدبضجؼ، 459، ص3، جلداف العخب؛ ابغ مشطػر، 215، ص6جالعيغ، َكَكِمَسٌة َشاذٌَّة. )الفخاىضجؼ، َشاذّّ؛ 

 (.1179، ص2ج معجع المغة العخبية السعاصخة،؛ د أحسج مختار، 424، ص9، جتاج العخكس
 في ب سقط)شاذة(.   (2)

سكتػب في، السراحف مغ كبلـ هللا تعالى، ك القخاءة التي خالفت الستػاتخ السحفػظ في الرجكر كال القخاءة الذاذة:
ة بيا )عضاض بغ مػسى الضحربي  بَلة َكاَل اْلحجَّ اْلِقَخاَءة الذاذة َغاَية أمخىا َأف تعمع َكاَل تجػز التِّبَلَكة بيا َكاَل الرَّ

، 2، السكتبة العتضقة كدار التخاث، جصحاح اآلثار األنػار عمى مذارؽ ىػ( 544الدبتي، أبػ الفزل )ت: 
 (.255، صمعجع لغة الفقياءدمحم ركاس قمعجي ؛ حامج صادؽ قشضبي،  ؛329ص

في شخح  ىسع اليػامع؛ الدضػشي، 615، ص1، جمغشي المبيب عغ كتب األعاريبانطخ: )ابغ ىذاـ،    (3)
 (.153، 3، ججسع الجػامع

.ػ في ب سقط )السزاؼ إلضو(  (4)  
 في ب زيادة)ىشا(.   (5)
 في ب)السػصػلة(.   (6)
 في ب سقط)كذلظ(. في األصل مكخرة   (7)
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كيسكغ تخجضح جانب  لكػف اإلتراِؿ السعشػؼ أتع ىشا (1)ؾ أيزاىشا فمضجد أتع المفطي االتراؿ

 .(2) تأمل لفطضاً  المفع حضث كاف السختمف فضو حكساً 

سػاء َتَعخَّؼ  يعشي أف السخاد بالجشذ ما كاف نكخة قبل الشجاءِ  : أؼ ما كاف نكخة قبل الشجاءِ قػلو

يا " :كسػاء كاف مفخدًا أك مزافًا أك مزارعًا لو نحػ ،"(3)راكباً  كضا رجبلً "ال أك  ،"كا رجل"بالشجاء 

 .(5)كاحجًا بعضشو أَك اَل  الثبلثةِ  قرجت بيحهِ  "(4)زيجا يا ضاربا"ك ،"يا حدغ الػجو"ك   ،"غبلـ رجل

التعخيف ىػ حخؼ ألف الحؼ يخخج الجشذ عغ التشكضخ إلى  "أؼ": ألف السعخؼ لمجشذ إلخ قػلو

ؼ بو فإذا ححؼ يطغ بقاء الجشذ عمى أصمو الحؼ ىػ التشكضخ فضمتبذ الستعخؼ الشجاء في الستعخ 

 .(6)بسا لع يتعخؼ

                                                           

 في ب سقط)لكػف االتراؿ المفطي أتع فمضجد ىشاؾ أيزا(.   (1)
 في ب)لسعصضا(.   (2)
 في ب سقط)راكبًا(.   (3)
 في ب سقط)زيجا(.   (4)
الفرل َبضغ َقْػلظ: "َيا رجل أقبل" ِإف أرْدت ِبو اْلسعخَفة َكَبضغ َقْػلظ: "َيا رجبل أقبل" ِإذا أرْدت الشكَخة َأنَّظ ِإذا    (5)

َحا سَّغ َلو ىضسست َفِإنََّسا ُتِخيُج رجبل ِبَعْضِشو ُتِذضخ ِإَلْضو دكف َساِئخ أمتو، َكِإذا نربت كنػنت َفِإنََّسا َتْقِجيخه َيا َكاِحًجا مِ 
ااِلْسع َفكل مغ أجابظ مغ الخَِّجاؿ َفيَػ الَِّحؼ عشضت َكَقْػِلظ: أَلَضِخَبغ رجبل َفسغ َكاَف َلو ىَحا ااِلْسع بخ ِبو 

د، قدسظ، َكَلػ قمت: "أَلَضِخَبغ الخجل" َلظ لع يكغ ِإالَّ َكاِحًجا َمْعُمػما ِبَعْضِشو ِإالَّ َأف ىَحا اَل يكػف ِإالَّ عمى َمْعيػ 
لشكَخة أِلَنَّيا ِفي َبابيا لع تخخجيا ِمْشو َكَمَع ىَحا َأف التَّْشِػيغ الَِّحؼ ِفضو َمانع مغ اْلبشاء َكَسا َكاَف َذِلظ ِفي فأعخبت ا

ابغ الدخاج،  ؛206، ص4ج السقتزب،اْلُسَزاؼ ، كإضافة الرفة لسعسػليا "نحػ: يا حدغ الػجو. )السبخد، 
 (.214، 2، جالترخيح عمى التػضيح شخح؛ الػقاد، 331، ص1ج األصػؿ في الشحػ،

حاشية ؛ الرضاف، 1058، ص2ج تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ،انطخ: )السخادؼ،    (6)
 (.159، ص1ج الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،
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 "يا رجبلً "رجبًل عمى نضة  :فإنو لػ قضل ((1))لع يكثخ إلخ ىحا في الشكخة بعج السعخفة نجائو: كألف قػلو

 ،"رأيت رجبلً "أؼ  (3)ادعػغضخ  مقجرٍ  ((2))فعل فخبسا يطغ أنو مفعػؿ نو مشادػَ لع يدبق الحىغ إلى أ

 .(4)"ضخبت رجبلً "أك 

عغ ذلظ  فمسا أخخج بالشجاءِ  مسا ُيذاُر إلضوِ  ألنو في األصلِ  في اإلبياـِ  : ألنو كاسع الجشذِ قػلو

حخؼ "كىي  كجعمو مخاشباً  (5)ضخهتغ تجؿ عمى ضاىخةٍ  احتضج إلى عبلمةٍ  األصل كجعل مخاشباً 

 ."الشجاءِ 

 (6)فضو مع أنو ال يجػز أيزًا مخترة بالشجاءِ  "أييحا"صػرة  إلخ فضو أفّ  "أييا"ألف صػرة  :قػلو

 "ىحا يا"يجػز الححؼ مغ  كسا ال "ـِ البّل " ىحا بحؼ (7)فَ ِص أف كُ مغ غضخ  "أييحا" :الححؼ فبل يقاؿ

أيزًا إذ ىػ أيزًا جشذ متعخؼ  "أؼّ "يححؼ مغ  ال كاف يشبغي أف :فاألكلى في تعمضمو أف يقػؿ

جاز  "بالبلـ" كسا تقجـ كىػ معخفة قبل الشجاءِ  (8)لسا كاف كصف السقرػد بالشجاءِ   أفّ الّ إ بالشجاءِ 
                                                           

ػ في ب )بعج الشجاء(  (1)  
ػ في ب سقط)فعل(  (2)  

تشبضو السجعػ لُضْقِبل عمضظ، كُتؤثخ فضو الشجبُة كاالستغاثُة كالتعجُب، كىحه الحخكُؼ لتشبضو السجعّػ،  أصُل الشجاء:   (3)
كالسجعػُّ مفعػٌؿ في الحقضقة، ...إذا قمت: "يا فبلُف"، فقضل لظ: "ماذا صشعَت بو؟ " فقمَت: "دعػُتو"، أك"ناديُتو"، 

فُضْؤَتى بالفعل كعبلمِة الزسضخ، ألف الشجاء حاُؿ خصاب، ككاف األصل أف تقػؿ فضو: "يا أدعػؾ"، ك"أناديظ"، 
كالسخاَشُب ال ُيحجث عغ اسسو الطاىِخ، لئبل يتػىع أف الحجيث عغ غضخه، كألف حزػره ُيْغِشي عغ اسسو، 
كلكشيع جعمػا في أّكؿ الكبلـ حخؼ الشجاء، كىػ قػليع: "يا"، لضفرمػا بضغ الخصاب الحؼ لضذ بشجاٍء كبضشو، 

 (.52، ص5ج شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ يعر،  بحلظ القخيَب كالبعضَج.) كيخاشبػا
يضمي،    (4) تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ؛ السخادؼ، 294، ص1ج نتائج الفكخ في الشَّحػ،انطخ: )الدُّ

 (.619، ص2ج ابغ مالظ،
 في ب)تغضضخه(.   (5)
 في ب سقط)فضو(.   (6)
 (.في ب)ترف( في األصل)كصفٍ    (7)
 في ب)كصفو(.   (8)
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 :نحػ(2)وػصفأك ب "يا الخجليا أيّ " :حػن (1)وِ ػصفب مغ أؼّ  الشجاءِ  حخؼِ  عتبار في ححؼِ ححفو فاال

 .(3)"يحا الخجلأيّ "

 بو أيزًا. الفعلِ  نو صفة لمفعل فقط نطخ لتقضضج شبوِ كفي كػ  "أؼ": كفضو قػلو

 : أؼ بدبب تعمق إلخ أؼ بدبب عسمو في ضسضخ ذلظ االسع.قػلو

زيجًا " :ا إلى ذلظ الزسضخ نحػمزاف كػنوِ  :كالتعمق يكػف مغ كجػه نحػ : أؼ متعمق ذلظ االسعِ قػلو

 بػاسصة ((4))السزاؼ ألف الفعل مذتغل بحلظ "أخاهك ضخبت عسخًا " :كمشو نحػ ،"ضخبت غبلمو

ك"زيجًا  "رجبًل يحبوضخبت ًا زيج" :لو نحػ مػصػالً  كذلظ الزسضخ أ(5) العامل ك مػصػؼالعصف أ

"زيجا لقضت  :نحػ عمضو مػصػؼ عامل الزسضخ أك مػصػلةما عصف  أك ((6))ضخبت الحؼ يحبو"

 .(8)كغضخ ذلظ مغ الستعمقاتِ  "الحؼ يزخبوك لقضت عسخًا ك"زيجًا  (7)كرجبًل يزخبو"عسخًا 

                                                           

 في ب)أؼ يػصف(.   (1)
 في ب)أك يػصف( في ب زيادة)كصفو(.   (2)
أبجا إال بسا فضو أؿ، كال تػصف أؼ كأية في ...إال بسا فضو "أؿ"، أك باسع اإلشارة،  ال يػصف اسع اإلشارة   (3)

َيا َأيُّيا االسع السحمى بأؿ؛ نحػ:  األكؿ:نحػ: "يا أييحا الخجل" تػصف أؼ: كأية بػاحجة مغ ثبلثة أشضاء: 
ُسػُؿ َبمِّغْ  االسع السػصػؿ السقتخف بأؿ؛ نحػ: }َيا َأيُّيا الَِّحؼ ُندَِّؿ  الثاني:، َيا َأيَُّتيا الشَّْفُذ اْلُسْصَسِئشَّةُ ، ك  الخَّ

ْكُخ{ ؛ كنحػ: يا أيتيا التي قامت.  لخصاب؛ كسثاؿ السرشف؛ : اسع اإلشارة الخالي مغ كاؼ االثالثَعَمْضو الحِّ
أما اسع اإلشارة السقتخف بكاؼ الخصاب، فبل يكػف نعتا لػ "أؼ"؛ خبلفا البغ كضداف، كمغ ىحا الشػع قػؿ ذؼ 

، 1، ج,  أسخار العخبيةكأنظ لع يعيج بظ الحي عاىج.  انطخ: )األنبارؼ  الخمة: أال أييحا الجارس الحؼ 
 (.27، ص4ج ابغ مالظ،أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ ىذاـ،   ؛173ص

ػ في ب سقط)السزاؼ(.  (4)  
 في ب)مػصػفا فالعامل(.   (5)

ػ في ب سقط)كزيجًا ضخبت الحؼ يحبو(.  (6)  
 في ب سقط)زيجا لقضت عسخًا كرجبًل يزخبو(.   (7)
، 1، جشخح الترخيح عمى التػضيح؛ الػقاد، 409، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،انطخ: )ابغ يعر،    (8)
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 مغ التقضضج بالتعخيف لكاف أكلى. :حقق معشى لػ فمػ قاؿتلض ((1))قػلومغ تقضضج أؼ ب : كال بجّ  قػلو

 . كىػ عمضو الفاصلِ  بل لمتأكضج لػجػدِ  ((2))العصف أؼ لرحةِ : لضذ اإلبخاز قػلو

 الحؼ كقع فضو الفعل فإف السخاد بالسشاسب أف يكػف لفع ((4))أؼ في مػضع في مػضعو :(3)قػلو

حدبت "ك ،"كضخبت غبلمو (5)بو مخرت" :المفع كسا في خ كالمفع غضخ عمى معشى السفدّ الّ داخ السفدّ 

ف أمكغ تقجيخ ما ىػ بسعشى الفعل الطاىخ مغ غضخ نطخ إلى ألنُو إ :كىػ عمى ثبلثة أقداـ "عمضو

فإف جاكزت  "بوزيجًا مخرت " :معسػؿ كاف فيػ األكلى نحػ لحلظ الفعل خاص بل مع أؼّ ِو معسػل

أك  ،"بأخضظ"أك  ،"بغبلمظ"أك  ،"بو"أك  "بظ"عامبل في (6)سػاء كاف  "مخرت"السقجر قبل زيجًا بسعشى 

مع معسػلو الخاص  الطاىخِ  لع يسكغ ىحا فانطخ إلى معشى ذلظ الفعلِ  كإف ،"شيء كاف بأؼّ "

فإف أىشت  "وُ ضخبت غبلمَ زيجًا " :نحػ ((7)) فقجر ذلظ السعشى الحؼ نربو ذلظ الفعل [197]أ/غِ السعضّ 

ك أ "صجيقو"أك  "أخاه"أك  "غبلموِ "السقجر ىشا قبل زيجًا لضذ بسعشى ضخبت مصمقًا بل ىػ بسعشاه مع 

لع يكغ معشاه أىشت زيجًا بل السعشى حضشئح  "زيجًا ضخبت عجّكه" :لظ فإنظ لػ قمتما جخػ مجخػ ذ

 كإف لع يكغ دكف بعسٍ  معسػالتوِ  مع بعسِ  "ضخبت"فأىشت بسعشى  ((8))أكخمت زيجًا ضخبت عحكه 

                                                           

 (. 285، ص1ج حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،؛ الرباف، 458ص
ػ في ب زيادة)لفطًا(.   (1)  
ػ في ب سقط)العصف أؼ(  (2)  

 في ب سقط)قػلو(.  (3) 
ػ في ب سقط)أؼ في مػضع(  (4)  

 في ب سقط)بو(.   (5)
 في ب زيادة)مخرت(.   (6)
في ب سقط)فقجر ذلظ السعشى(.   (7)  
في ب سقط)لع يكغ معشاه أىشت زيجًا بل السعشى حضشئح أكخمت زيجًا ضخبت عحكه فأىشت(.   (8)  
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أك  بزسضخهِ  (2)مذتغل   معشى البدت فإنو يصخد في كل فعلٍ ((1)) الثاني أيزًا أضسختىحا أيزًا 

 .(3)تعمق الزسضخ أؼ متعمق كافم

 إلى الخفع نطخ ألف الخفع حضغ عجـ كجػد قخيشة خبلفوِ  خبلفو ضسضخ كفي عػدِ : كفضو أؼ قػلو

 كاجب ال راجح.

ال  السخجػحُ  نطٌخ ألف خبلؼ الذيء ما يعارضو كيجافعو كالشربُ  : كفضو أؼ في ىحا الشطخِ قػلو

 (5)أيزاً ك  قخيشةٍ  أيزًا لػجػدِ  الشربِ  معو راجحًا لجػازِ  فمضذ خبلفو كيكػف الخفعُ  الخفعَ  (4)عارضي

قخيشة بعمى أف  فيػ قخيشة دالة إلى االسع السحجكدِ  (7)رفعو عائجٌ  كيختارَ (6) فإف الزسضخ في رفعو

                                                           

في ب سقط)الثاني أيزًا أضسخت(في ب زيادة)ضخبت(.   (1)  
ىػ أف يتقجـ اسع كاحج كيتأخخ عشو عامل مذتغل عغ العسل في ذلظ االسع بالعسل في ضسضخه  :االشتغاؿ   (2)

مباشخة، أك في سببو، بحضث لػ فخغ مغ ذلظ السعسػؿ كسمط عمى االسع الستقجـ؛ لعسل فضو الشرب لفطا أك 
عسل. كأركاف محبل. كالسخاد بدبب االسع الستقجـ: كل شيء لو صمة كعبلقة بو؛ مغ قخابة أك صجاقة أك 

كمذغػؿ  -جكىػ الفعل الستأخخ.  مذغػؿ: -بكىػ االسع الستقجـ. مذغػؿ عشو:  -أاالشتغاؿ ثبلثة ىي: 
أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ  ابغ ىذاـ،  كىػ الزسضخ الحؼ تعجػ إلضو الفعل بشفدو أك بالػساشة.) بو:

 (.140، ص2ج مالظ،
ـ اْسع كيتأخخ َعشو َعامل ىَػ فعل َأك كصف ككل مغ اْلِفْعل َكاْلَػْصف َباب ااِلْشِتَغاؿ َكَحِقضَقتو َأف يتَ    (3) َقجَّ

اْلَسْحُكػريغ مذتغل َعغ َنربو َلو بشربو لزسضخه لفطا ؾ : "زيجا َضخبتو"،  َأك محبل :ؾ "زيجا َمَخْرت ِبو"، َأك 
اِلْسع ِفي ىِحه اأْلَْمِثَمة َكَنْحػىا َأصمو َأف لسا اَل بذ َضِسضخه َنْحػ:  "زيجا ضخبت ُغبَلمو"، َأك "َمَخْرت بغبلمو"،  َكا

: َأف يشرب َكالثَّاِني: َأف يخفع عمى ااِلْبِتَجاء فالجسمة بعجه ِفي َمحل رفع عمى الخبخية َكْجياف َأحجىَسايجػز ِفضو 
شخح شحكر ابغ ىذاـ،  ِبفعل َمْحُحكؼ كجػبا يفدخه اْلِفْعل اْلَسْحُكػر َفبَل َمػِضع لمجسمة بعجه أِلَنَّيا مفدخة.)

، 2جشخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ، ؛ ابغ عقضل،  456، ص1ج الحىب في معخفة كبلـ العخب،
 (.129ص

 في ب)اليعارضو(.   (4)
 في ب)ايزا(.   (5)
 في ب زيادة)في(.   (6)
 في ب)عائجا(.   (7)
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 دكف مصمقِ  لمخفع السختارِ  ال مصمق الخفع فالزسضخ في خبلفوِ  الخفع السختارِ ((1))خبلفِو قخيشُة خبلِؼ 
فػاجب الخفع لضذ مغ االسع  (3)كإال فمضذ ىػ وُ ألف االسع السحجكد يجب أف يجػز نربُ  الخفع((2))

 السحجكد في شيء.

عمى  ((5))قػلو: ككجػب الخفع عصف  خبلِؼ الخفِع. اختضار الخفع عصف عمى (4)خبلؼك : قػلو

أك  ، رفعو(7)ا أف يختار مّ إ (6)أربعة أقداـٍ  يعجكا إلى مسحجكدِ كجػب الشرب اعمع أف حاؿ االسع ل

كيداف ابغ كلع يحكخ جسيػر الشحاة ما كجب رفعو كأثبتو  ،رفعو كنربويدتػي أك (8) ،يختار نربو

 :نحػ لة الفعلِ بأف يكػف آفاعل فاعمضة ال(10) يحقق جخكر بوكذلظ إذا كاف الفعل مذتغبل بس (9):قاؿ

                                                           

ػ في ب زيادة)السخاد (. في ب سقط)بقخيشة خبلفو(.  (1)  
ػ في ب)ال مصمق(.في ب زيادة  )الخفع فالزسضخ في خبلؼ لمخفع السختار دكف الخفع(.   (2)  

 األصح أضغ)إياه(.   (3)
 في ب)أك خبلؼ(.   (4)

ػ في ب) كخبلؼ اختضار( في ب سقط)عمى خبلؼ الخفع. قػلو: ككجػب الخفع عصف(.  (5)  
 األصح أضغ)أف حاؿ االسع السحجكد يعجكا إلى أربعة أقداـ(.   (6)
 في ب )السحجكد ألمخ كأربعة أقداـ(.في ب سقط )أما(.   (7)

ما يجب فضو الخفع،  كالثاني:: ما يجب فضو الشرب، أحجىا :ذكخ الشحػيػف أف مدائل ىحا الباب عمى خسدة أقداـ
 : ما يجػز فضو األمخاف كالخفع أرجحكالخابعما يجػز فضو األمخاف كالشرب أرجح،  كالثالث:

، 1ج شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،ما يجػز فضو األمخاف عمى الدػاء. )ابغ ىذاـ،  كالخامذ:
 (135، ص2ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،؛ ابغ عقضل، 456ص

 في ب زيادة)أك يجب نربو(.   (8)
 ـ(.  912 - 000ق /  299-000ابغ َكْضَداف )    (9)

دمحم بغ أحسج بغ إبخاىضع، السعخكؼ بابغ كضداف: عالع بالعخبضة، نحػا كلغة، مغ أىل بغجاد. أخح عغ السبخد كثعمب. 
مغ كتبو " تمقضب القػافي كتمقضب حخكاتيا  " السيحب " في الشحػ، ك " غمط أدب الكاتب " ك " غخيب الحجيث 

؛ 2306، ص5، جمعجع األدباءياقػت الحسػؼ،   مل الشحػ.)" ك " معاني القخآف " ك " السختار في ع
 (.308، ص5جاألعبلـ، ؛ الدركمي، 255، ص1ج البمغة في تخاجع أئسة الشحػ كالمغة،فضخكزآبادػ، 

 في ب )ىسجخكر بو تحقضق(.   (10)
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الفاعل فكأنو فاعل مخفػع كقج تقخر أنو ال يجػز نرب  ألنو لسا حقق فاعمضة "(1)ت بوضخب"ط الذخ 

كىحا الحؼ ذكخه قضاس بارد كالػجو جػاز نربِو  إال إذا اشتغل الفعل عشو بسشرػباالسع السحكػر 

 :في نحػ كاجب الخفع "ةالسفاجأ إذا"ما بعج  ىممحبًل ي((2)) لكػف الفعل مذتغل عغ بسشرػب

 .(3)"خخجت فإذا زيج يزخبو عسخك"

الكبلـ مغ الحخكؼ التي يبتجأ بعجىا  (4)ا لكػنيامّ إلخ اعمع أف أا معشى االبتجاء س: لتزسشيقػلو

ما لػاقع بعجىا فضكػف قخيشة لمخفع كأيقتزي رفع االسع ا ((5))كيدتأنف كال يشطخ معيا إلى ما قبميا 

االسع لفطًا بعجىا فبل يػجباف كػنيا مقتزضة لخفع االسع الػاقع (6)عجـ مبلصقة الفعل إياىا كقػع

 .(8)أيزاً  كسا يكػف باالسسضة يكػف بالفعمضة (7)االستئشاؼ ا ألفبعجىَ 

 كىػ الصمب. إلى انتفاء السؤثخ :قػلو

                                                           

 في ب)نحػ الدػط ضخب بو(.   (1)
ػ في ب سقط)كىحا الحؼ ذكخه قضاس بارد كالػجو جػاز نربو لكػف الفعل مذتغل عغ بسشرػب(  (2)  

االسع السذتغل عشو إذا كقع بعج أداة تختز باالبتجاء كإذا التي لمسفاجأة فتقػؿ: خخجت فإذا زيج  يجب رفع   (3)
شخح يزخبو عسخك بخفع زيج كال يجػز نربو ألف إذا ىحه ال يقع بعجىا الفعل ال ضاىخا كال مقجرا. )ابغ ىذاـ، 

، 2ج عمى ألفية ابغ مالظ،شخح ابغ عقيل ؛ ابغ عقضل، 456، ص1ج شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،
 (. 135ص

 في ب)لكػنو(.   (4)
ػ في ب زيادة )أف ال يقرج تشاسب ما بعجىا لسا قبميا أعشي االستئشاؼ فيي عمى ما(  (5)  

 في ب)كدفع(.    (6)
، فكأف قائبل قاؿ: ما فعمت  االستئشاؼ:   (7) ىػ ما كقع جػابا لدؤاؿ مقجر معشى كسا قاؿ الستكمع: جاءني القـػ

 االستئشاؼ:بيع؟ فقاؿ الستكمع مجضبا عشو: أما زيج فأكخمتو، كأما بذخ فأىشتو، كأما بكخ فقج أعخضت عشو. ك
، كالشحاة يصمقػف السدتأنفة عمى ىػ االبتجاء بجسمة بعج قصع، كيكػف مرحػًبا عادة بػاك تدّسى كاك االستئشاؼ

مػسػعة كذاؼ ؛ التيانػؼ،  18، ص1ج التعخيفات،االبتجائضة كيجيء في لفع الجسمة. )الجخجاني، 
 (.331، ص1؛ د أحسج مختار، معجع المغة العخبضة السعاصخة، ج175، ك174، ص1، جاصصبلحات

 في ب)يكػف أيزًا بالفعمضة(.   (8)
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 قمة كقػع اإلنذاء خبخًا لمسبتجأ.لكثخة الححؼ ك  ((1))لكثختو أؼ :قػلو

  :[ؼ الشفيك حخ ]

 ،"لع (4)دكف  فْ إ"ك، "ال"ك ،"ما" :ىشا (3)بحخؼ الشفياعمع أف السخاد  "وا زيج ضخبتَ ي"((2)) نحػ :قػلو

 اً لع زيج" :ىي عاممة في السزارع كال يقجر معسػليا لزعفيا في العسل فبل يقاؿ "لغ إذ"ك ،"لسا"ك

 ."بكخًا تقتمو((5))كال لغ تزخبو

في كقػع  إنيا كإذ (7)الكػفييغنقل عغ خبلؼ ك  إذا الذخشيةيجب إلخ في  (6) كعشج السبخد: قػلو

ة ال بج أف يكػف الخبخ فضيا فعبل إاّل في الذاذ كنقل عغ الجسمتضغ بعجىا إال أف الجسمة االسسضّ 

كاألكثخ  بعجىا لكغ عمى ضعفٍ  (9)ةفي جػاز كقػع االسسضة السذخكش مػافقتيع (8)كاألخفر سيبػيو

                                                           

في ب سقط)لكثختو أؼ(   (1)  
في ب سقط )نحػ(   (2)  

: كىي "ما" ك"ال" ك"لع" ك"لسا" ك"لغ" ك"إف" فسا لشفي الحاؿ في قػلظ: ما يفعل كما زيج مشصمق، حخكؼ الشفي   (3)
: أما ما فيي نفي أك مشصمقًا عمى المغتضغ كلشفي الساضي السقخب مغ الحاؿ في قػلظ: ما فعل، قاؿ سضبػيو

 إذا كاف في فعل الحاؿ كإذا قاؿ لقج فعل فإف نفضو ما فعل فكأنو قضل وهللا ما فعل.) لقػؿ القائل ىػ يفعل
شخح ؛ ابغ يعر، 405، ص1ج اإلعخاب، السفرل في صشعةالدمخذخؼ،  ؛ 145، ص1ج الكتاب،سضبػيو، 

 (. 31، ص5ج السفرل لمدمخذخي،
 في ب سقط )دكف(.   (4)

ػ في ب سقط)كال لغ( في ب)ال بكخا تقتمو(.  (5)  
 (.189، ص4ج السقتزب،انطخ: )السبخد،  (6)

 في ب)خبلؼ ما نقل عغ الكػفضضغ(.   (7)
 (.518، ص2، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼانطخ: )األنبارؼ، 

 (.84، ص1؛ معانى القخآف لؤلخفر، ألخفر األكسط، ج145، ص1ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو    (8)
 في ب )السذخكط(.   (9)
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فقػؿ  كنقل عغ السبخد اختراصيا بالفعمية (1)رةما ضاىخه الفعل أك مقجا فعمضة إسكػنيا عشجى

 .محىب سيبػيو كاألخفركبعج إذا الذخشضة يعشي عمى  السرشف

  "ساحضث" "ما" :أما إذا لحق بيا نحػ "ما"إلخ ىحا قبل لحػؽ  "زيجًا تججه" (2) حضث زيجاً  :: نحػقػلو

 :[الجػاـز]

ال يفرل بضشيا كبضغ  "أيشسا"ك "متى" :الستزسشة معشى الذخط نحػ(3)  الجػاـز كسائخ االسساء فيي

كاجب لػجػب تقجيخ الفعل  عشج الزخكرة كمتى اضصخ الذاعخ إلى الفرل فالشربُ  الفعل إالّ 

 تزسضغ معشى الذخط. [198]ب/بعجىا ألنيا ضاىخة في

 ((4)) قػلو: ألف الشفي كالتخدد إلخ تعمضل لقػلو إذ ىي مػاقع الفعل 

 داً بمتم "حضث"كيختار الشرب بعج  "أؼ "حضث"ك قػلومتعمق ب (1):أدكات الذخط: بخبلؼ سائخ قػلو

 حضشئححضث ال يفرل بضشيا كبضغ الفعل إال عشج الزخكرة ك  "أيشسا"ك "(2)ستىك"بخبلؼ سائخ األدكات 

 . يجب فالشرب كاجب كسا مخّ 

                                                           

 في ب)عشجىا فعمضة أما ضاىخة الفعل أك مقجرتو( في األصل)مقجمو(.    (1)
 في ب )جئضت زيجًا(.   (2)

 (.52، ص5شخح السفرل لمدمخذخؼ، ابغ يعر، ج انطخ: )
 في ب)فيػ كسائخ األسساء الحػار(.   (3)

في األمخ، ال يجػُز أف تقػَؿ: "َلْع : "َلْع "ك "لسَّا "ك"ال" التي تجدـُ في الشيي ك"البلـ" التي تجـد الحخكؼ الجػاـز كىي
زيج يأِتَظ" ألف الجدـَ نطضخ الجخ، كال يجػز لظ أف تفرل بضشيا كبضغ الفعِل بحذػ، كسا ال يجػز لظ أف تفرل 
، كفي  بضغ الجار كالسجخكر بحذٍػ إال في ضخكرة شعٍخ، كالجـد في األصل: القصع، كمشو األمخ الجاـز

 األصػؿ في الشحػ،خكؼ العمة، أك ما شبو بو بعامل.) ابغ الدخاج، االصصبلح ححؼ حخكة أك حخؼ مغ ح
نحػ ميخ = مبادئ قػاعج ؛ الجخجاني، 439، ص1، جالحجكد في عمع الشحػاألنجلدي،  ؛231، ص2ج

 (.21، ص1ج المغة العخبية،
ػ في ب زيادة)قػلو: ألف الشفي كالتخدد إلخ تعمضل لقػلو إذ ىي مػاقع الفعل(.  (4)  
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 (4)فمضجد الػجياف أؼ مغ غضخ تخجضح أحجىسا. فإف قضل :(3)قػلو

 غضخه. كالخفع يحتسل ((5)) كغضخه فأف الشرب نز في السقرػد : مع االختبلؼ في السقرػدقػلو

كالسثاؿ الحؼ أكرده السرشف مغ الكتاب  (6):قاؿ الخضيإلخ  : كبيحا حرل الجػاب عسا أكردقػلو

ال يتفاكت فضو السعشى كال  [ 54/49, القسخ].ِبَقَجٍر  ...ُكلَّ َشْيٍء َخَمْقَشاهتعالى: قػلوالعديد أعشي 

كل شيء " :لمتسثضل كذلظ ألف مخاده تعالى إذاً يرمح يختمف سػاء جعمت الفعل خبخًا أك صفة فبل 

 قػلوصفتو مع الخفع أك خبخًا عشو كذلظ أف  "خمقشاه"جعمت  (7)سػاءك أك رفعت  "كل"نربت  "مخمػؽ 
                                                           

اِخل َعَمْضيا جاـز َكىَػ َضْخَباف  اأْلَْفَعاؿ السزارعة   (1) َكىَػ: "لع" َك"لسا" َك"اَلـ اأْلَمخ" َك"اَل ِفي الشَّيي"  جاـز لفعلالجَّ
ْخطَكىَػ  كجاـز لفعميغ : "ِإف" ك"اذ َما "لُسَجّخد التَّْعِمضق كىسا حخفاف َك"مغ لمعاقل" َك"َما "َك"ميسا" لغضخه أدكات الذَّ

ك"أياف" لمدماف "َكَأْيَغ" ك"أنى" ك"حضثسا" لمسكاف َك"أؼ" ِبَحدب َما ُتَزاؼ الضو َكُيدسى َأكليَسا شخشا َكاَل َك"َمتى" 
 َجَداء.)يكػف ماضي اْلَسْعشى َكاَل إْنَذاء َكاَل َجاِمجا َكاَل َمْقُخكنا بتشفضذ َكاَل قج َكاَل ناؼ غضخ اَل َكلع َكَثاِنضيَسا َجَػابا كَ 

شخح شحكر الحىب في ؛ الجػجخؼ، 432، ص1ج شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب، شخحابغ ىذاـ،  
 (.579، ص2ج معخفة كبلـ العخب،

 في ب)لستى(.   (2)
 في ب سقط)قػلو(.   (3)
ِلَظ ذكخ السبخد في السقتزب" إْف" ِإذا لع تجـد فالفرل َبضشيا َكَبضغ َما عسمت ِفضو ِفي الطَّاىخ َجاِئد ِبااِلْسِع َكذَ    (4)

َقْػلو: "إِف هللا أمكششي مغ فبَلف فعمت" ك"إْف زيٌج َأَتاِني أكخمتو" ، َكِإنََّسا َتْفِدضخ ىَحا َأنَّظ أضسخت اْلِفْعل َبضشيا 
َكَبضغ ااِلْسع فتقجيخه ِإف أمكششي هللا مغ زيج َكِإف خخب معسػرىا َكلكشو أضسخ ىَحا َكَجاء ِباْلِفْعِل الطَّاىخ َتْفِدضخ َما 

َكَلػ لع يزسخ لع يجد أِلَف اْلَجَداء اَل يكػف ِإالَّ ِباْلِفْعِل َكِإنََّسا احتسمت ِإف ىَحا ِفي اْلَكبَلـ أِلَنَّيا أصل أضسخ 
" أِلَنَّيا أصل ااِلْسِتْفياـ ـَ " َكَلػ قمت: اْلَجَداء َكَسا تْحَتسل اأْللف ِفي ااِلْسِتْفياـ َتْقِجيع ااِلْسع ِفي َنْحػ َقْػلظ : "أزيٌج قا

" اَل  ـَ َؤاؿ ِإنََّسا ىَػ َعغ اْلِفْعل َكَكَحِلَظ"  يرمح ِإالَّ ِفي الّذْعخىل زيج َقا ـَ " َمتى زيج خخجأِلَف الدُّ  َك"َأْيَغ زيج َقا
َأف  "َكَجِسضع ُحُخكؼ ااِلْسِتْفياـ غضخ ألف ااِلْسِتْفياـ اَل يرمح ِفضيغَّ ِإذا اْجتسع اْسع َكفعل ِإالَّ َتْقِجيع اْلِفْعل ِإالَّ 

اِعخ.)  شخح السفرل؛ ابغ يعر، 75، ص2ج السقتزب،؛ السبخد، 59، ص3ج الكتاب،سضبػيو،  يْزَصخ الذَّ
 (.266، ص4ج لمدمخذخي،

ػ في ب سقط ) كغضخه فأف الشرب نز في السقرػد (.  (5)  
 (. 505، ص2ج أمالي ابغ الحاجب،ابغ الحاجب،   ؛22، ص1ج الكافية في عمع الشحػ،)ابغ الحاجب،    (6)
 في ب)سػاء(.   (7)
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يخمق  :خمقشا كل ما يقع عمضو اسع شيء ألنو تعالىال يخيج بو ِبَقَجٍر ُكلَّ َشْيٍء (1)ما خمقشا  :تعالى

ىحا   (3)رفي ىحه اآلية فإذا قخّ  شيءالستشاىضة كيقع عمى كل مشيا اسع  (2) الغيخجسضع السسكشات 

ىػ  "خمقشاه"يخفع كل عمى أف  [  54/49, ]القسخ  ِبَقَجرٍ  ...ُكلَّ َشْيٍء َخَمْقَشاه أف معشى  :قمشا

غ بقجر كالسعشضاف كاحج إذ كائ "كل شيء مخمػؽ "صفة  "خمقشاه"أف  الخبخ كل مخمػؽ بقجر كعمى

كلضذ مع لو صفة لو أك خبخًا  "خمقشاه"في اآلية مخرػصة بالسخمػقات سػاء كاف  (4)شيء لفع كل

 .(5)التقجيخ األكؿ أعع مشو مع الثاني فخد عمضو الذارح بسا تخػ 

دامع الزسضخ ىشا بعج التخكضب لكغ ححؼ اعتسادًا عمى عمع الّ  الزسضخ ىشا: فيػ ىشا أؼ قػلو

 قػلوأؼ ف أؼ الخفع كالشرب في االختضار إلخ :قػلوعمى  (6)فيػ تفخيعا :قػلوكيجػز أف يكػف 

عمى  ((7)) ىشا بعس التخكضب كالبعس اآلخخ مقجر أؼ نختار كيدتػؼ ألمخاف فكيدتػؼ األمخا

 .(8)تشازعيسا في األمخاف

                                                           

 في ب)قػلو خمقشا(.   (1)
 )التسضخ(في ب )الغضخ( كفي األصل   (2)

 في ب)فإذا تقجر(.  (3) 
 في ب سقط)شيء(.   (4)
يضمي،    (5) ، أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ؛ ابغ ىذاـ، 336، ص1ج نتائج الفكخ في الشَّحػ،انطخ: )الدُّ

 (.115، ص2ج حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،؛ الرباف، 148، ص 2ج
 في ب)تعخيف(.   (6)

ػ في ب سقط)ىشا بعس التخكضب كالبعس اآلخخ مقجر أؼ نختار كيدتػؼ ألمخاف(.  (7)  
إذا كاف قبمو عاشف عمى جسمة اسسضة الخبخ  االسع السحجكدفي  الخفع كالشرب"يعشي يدتػؼ قاؿ الخضي:   (8)

فضيا جسمة فعمضة أك عمى الخبخ فضيا. كإنسا استػيا ألنو يسكغ أف يكػف ما بعج الػاك عصفًا عمى االسسضة التي 
ىي الكبخػ فضختار الخفع مع جػاز الشرب لضشاسب السعصػؼ السعصػؼ عمضو في كػنيسا اسسضغ كأف يكػف 

ي الرغخػ فضختار الشرب مع جػاز الخفع لضتشاسبا في كػنيسا فعمضغ". )ابغ عصفًا عمى الفعمضة التي ى
ذكخ قػؿ الخضي في أمالي ابغ الحاجب،  ؛، ابغ الحاجب22، ص1ج الكافية في عمع الشحػ،الحاجب، 

،ص 1ج ؛ شخح الكافية،506، 2د. فخخ صالح سمضساف قجارة، ج ،  تحقضقأمالي ابغ الحاجبحاشضة 
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 : ذلظ االسع أؼ السحجكد.قػلو

الكبخػ االسسضة  : يكػف اسسضة أؼ يكػف الجسمة التي كقع فضيا ذلظ االسع اسسضة فضشاسب الجسمةقػلو

 فضختار رفعو.

 .(1): فبل يتفاكتاف أؼ الرغخػ كالكبخػ قػلو

 : ببل معارض أؼ ببل كجػده في نفذ األمخ.قػلو

لكشو ال يعتبخ معارضًا لكثخة  األمخ ما يسكغ معارضتوكاف في نفذ  : ببل اعتبار معارض كإفقػلو

 ما يعارضو. (2)استعساؿاستعسالو كقمة 

مذتغل  قػلوأضسخ عاممو ب ما :(3)غ بابإلخ حاصمو أنو خخج ع عمضو : لعجـ كػنو لػ سمطقػلو

عغ نربو ألف عسل الفعل أك  ((4))عشو االشتغاؿ  عشو بزسضخه أك متعمقو ألف السخاد باالشتغاؿ

ألف  قوِ متعمِ  نربشبيو فضسا قبمو ال يكػف إاّل الشرب كالسخاد بزسضخه أك متعمقو بشرب ضسضخه أك 

                                                           

175.) 
: كىي التي تقترخ عمى ركشي اإلسشاد "أؼ: عمى الجسمة األصمية "أ"يقػؿ الشحاة: إف الجسمة ثبلثة أنػاع:    (1)

"ب" الجسمة السبتجأ مع خبخه، أك ما يقـػ مقاـ الخبخ أك تقترخ عمى الفعل مع فاعمو، أك ما يشػب عغ الفعل" 
"جػ" الجسمة ػ: الدىػر رائحتو شضبة. كىي ما تتخكب مغ مبتجأ خبخه جسمة اسسضة أك فعمضة، نحالكبخى، 
مغشي المبيب عغ كتب ابغ ىذاـ،  كىي: الجسمة االسسضة أك الفعمضة إذا كقعت إحجاىسا خبًخا لسبتجأ.) الرغخى:
 (.16، ص1ج الشحػ الػافي،عباس حدغ،  ؛ 497، ص1، جاألعاريب

 في ب سقط)استعساؿ(.   (2)
 في ب سقط)عمضو( في ب)مغ باب(.   (3)

ػ في ب سقط)عشو االشتغاؿ(  (4)  
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ضسضخه  بشرب ((1)) لع يذتغل عغ نرب زيج "ذىب"الفعل ال يذتغل عغ نرب اسع يخفع ضسضخه ك

 بل عغ رفعو بخفع ضسضخه فبل يكػف مغ ىحا الباب.

ِِ ىَ ذْ أ": ككحا مشاسبة كىػ قػلو  .(2)"ُب

 .(4)((الكخاـ الكاتبضغ)):قػلوأؼ في  (3)فعضب الح: في تخكقػلو

                                                           

ػ في ب زيادة)إذ ال يجػز بحدب السعشى(  (1)  
نحػ" أزيج ذىب بو" إال الخفع باالبتجاء أك بفعل مزسخ كأنو قضل:" أذىب زيج بو". كأجاز يجد سيبػيو في لع    (2)

الشرب عمى إسشاد "ذىب" إلى مرجر "ذىب" مشػيا كجعل السجخكر في مػضع نرب، كزعع أنو  الديخافي
، كىػ رأؼ ضعضف، ألنو مبشي عمى اإلسشاد إلى السرجر الحؼ ابغ الدخاجكأجاز ذلظ أيزا  محىب السبخد

إذا لع يكغ تزسشو الفعل كال يتزسغ الفعل إال مرجرا غضخ مختز، كاإلسشاد إلضو مشصػقا بو غضخ مفضج فكضف 
مشصػقا بو، كقج يفدخ عامل االسع السذغػؿ عشو العامل الطاىخ عامبل فضسا قبمو إف كاف مغ سببو ككاف 
السذغػؿ مدشجا إلى غضخ ضسضخييسا، فإف أسشج إلى أحجىسا فراحبو مخفػع بسفدخ السذغػؿ كصاحب اآلخخ 

؛ ابغ الػراؽ، 75، ص1ج الشحػ،األصػؿ في ابغ الدخاج،   ؛178، ص3ج الكتاب،مشرػب بو".) سضبػيو، 
 (.147، ص2؛ ابغ مالظ، شخح تديضل الفػائج، ج283، ص1ج عمل الشحػ،

 في ب)في تخكب الحافطو(   (3)
بالشرب، كصػابيا الخفع: الكخاـ الكاتبػف كلعمو نربيا عمى الحكاية ما كرد فى اآلية. « الكخاـ الكاتبضغ»   (4)
( َيْعَمُسػ 11ِكَخاًما َكاِتِبضَغ )( 12َف َما َتْفَعُمػَف)/4[. ) تفدضخ مقاتل بغ سمضساف، لؤلزدؼ، ج82]اإلنفصار ،

ػا (، كايزا نز حجيث" َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػؿ هللا َصمَّى َّللاَّ َعَمضو َكَسمَّع: ِإفَّ َّللاَّ َيْشياُكْع َعِغ التََّعخِّؼ َفاْسَتْحضُ 532ص
ـِ اْلَكاِتِبيغَ ِمْغ َمبلِئَكِة َّللاَّ الَِّحيَغ َمَعُكُع  ...كذكخ في السدتجرؾ عمى الرحضحضغ" ...َأْك َلْضَذ َكَفى ِبي  اْلِكَخا

ـِ اْلَكاِتِبيغَ َشيضًجا َكِباْلَسبَلِئَكِة  ؛ أبػ بكخ أحسج بغ 532، ص4ج تفديخ مقاتل بغ سميساف،األزدؼ،   ؟ ...)اْلِكَخا
، دشج البدار السشذػر باسع البحخ الدخارمىػ(، 292عسخك بغ عبج الخالق بغ خبلد السعخكؼ بالبدار )ت: 

 17إلى 10(، كعادؿ بغ سعج )حقق األجداء مغ  9إلى 1تحقق: محفػظ الخحسغ زيغ هللا، )حقق األجداء مغ 
، )بجأت 1، مكتبة العمـػ كالحكع ؛ السجيشة السشػرة، ط18( كصبخؼ عبج الخالق الذافعي )حقق الجدء 

؛ أبػ عبج هللا الحاكع دمحم بغ عبج هللا الزبي 89، ص11ج؛  4799ـ، بخقع، 2009ـ، كانتيت 1988
، تحقضق: مرصفى عبج السدتجرؾ عمى الرحيحيغىػ(، 405الصيساني الشضدابػرؼ السعخكؼ بابغ البضع )ت: 

 (.644، ص4، ج8778ـ، بخقع؛ 1990 – 1411، 1بضخكت، ط –القادر عصا، دار الكتب العمسضة 
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عشو أؼ عغ نربو ألنو لع  (1)ذتغلي قػلو: ألنو لػ سمط إلخ أؼ أنو خخج مغ ىحا الباب بقػلو 

 لػ :قػلوعمضو فضشربو لفداد السعشى أك ب يذتغل عغ نربو إذ ال يجػز بحدب السعشى أف يدّمط

 .سمط عمضو إلشعاره لجػاز التدمضط كىشا ال يجػز التدمضط

جخكر سفإف جعمشا الجار كال "بفعمػا"حضث يرضخ السعشى إلخ ىحا إذا عمق الجار كالسجخكر  :(2)قػلو

ف كاف معشى كىحا كإ "يء مثبت في صحائف أعساليعفعمػا كل ش"صار السعشى  لكل شيء نعتاً 

َكُكلُّ َصِغضٍخ  تعالى: قػلوما أريج ب مشو الخفع إذا السخاد السقرػد حالة(3)إال أنو خبلؼمدتقضسا 

 .[5453/53, القسخ].َكَكِبضٍخ ُمْدَتَصٌخ 

 .(4)إلخ بل الكخاـ الكاتبػف فعمػا فضيا الكتابة "لع يفعمػا": كىػ قػلو

 .الشطخ : جسضع الذخائط حاصمة فضو أؼ في بجأقػلو

 زائجةإذا كانت  ((1))قبميا فضسا يعشي أف ما بعج الفاء إنسا يعسل دىافبل يجػز تقجيع ما في حضّ  :(5)قػلو

ِ َكاْلَفْتحُ تعالى:  قػلوكسا في  (2)   ...فدبح :(3)إلى قػلو [110/1,الشرخ] ِإَذا َجاَء َنْرُخ َّللاَّ

                                                           

 في ب)مذتغل(.   (1)
 ط)قػلو(.في ب سق   (2)
 في ب زيادة)السعشى(.   (3)
إذ الشرب يقتزي أنيع فعمػا في "الدبخ" أؼ صحف األعساؿ كل شيء مع أنيع لع يفعمػا فضيا شضئا إذ لع    (4)

" أكقعػا فضيا الكتابة. فإف قمت يدتقضع السعشى عمى الشرب إذا جعل "الكخاـ الكاتبػف يػقعػا فضيا فعبل بل 
الطخؼ نعتا لكل شيء ألف السعشى حضشئٍح "فعمػا كل شيء" مثبت في صحائف أعساليع كىػ معشى مدتقضع. 
قمت: ىػ كإف كاف مدتقضسا خبلؼ السعشى السقرػد حالة الخفع إذ السخاد فضو أف كل ما فعمػه مثبت في 

كسا في آية: }َكُكلُّ َصِغضٍخ َكَكِبضٍخ ُمْدَتَصٌخ{ ]القسخ:  ال يغادر صغيخة كال كبيخةليع بحضث صحائف أعسا
حاشية الرباف عمى شخح ؛ 149، ص2، جأكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظابغ ىذاـ،  [.انطخ: )53

 (.116، ص2الرباف، ج األشسػنى أللفية ابغ مالظ،
 في ب سقط)قػلو(.   (5)
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َفَأمَّا  [74/3,]السجثخَكَربََّظ َفَكبِّْخ : (4)فيكسا  مػقعيا أك كاف الفاء كاقعة غضخ [110/3,]الشرخ

جىا ال سا بعككانت كاقعة في مػقعيا فزائجة (5)كغ "كأما" إذا لع ي [93/9الزحى] ،اْلَضِتضَع َفبل َتْقَيْخ 

مبتجأ  [24/2, ]الشػر الدَّاِنَضُة... في "البلـ"ك "األلف"كحلظ لكػف (6)ؼ في اآلية فضسا قبميا كأيعسل 

 .مػصػاًل فضو معشى الذخط كاسع الفاعل الحؼ ىػ صمتو كالذخط فخبخ السبتجأ كالجداء

 [198]أ/عمى  [24/2, ]الشػر الدَّاِنَضُة... ك :نحػ(7)عمى عصف : كالجسمة معممة إلخ ىحاقػلو

ُبِخ  :ككحلظ   .[54/52,القسخ] َكُكلُّ َشْيٍء َفَعُمػُه ِفي الدُّ

 األكؿ لكاف اخرخ (8)سبتجأل ابخ أك خإلخ فمػ قاؿ [24/2,]الشػر الدَّاِنَضُة... أف يكػف  : كيحتسلقػلو

 ك أكلى.

 .[42/2,]الشػرالدَّاِنَضُة...  :فضو أؼ في نحػ "البلـ": كقػلو

ذلظ أؼ ما أضسخ  :قػؿ السبخدؼ في أفضو [ 24/2, ]الشػرالدَّاِنَضُة...  :فبل يكػف أؼ نحػ :(9)قػلو

 .(10)عاممو

                                                           

ط)قبميا(.ػ في ب سق  (1)  
 في ب )زائجة( كفي األصل)رائجة(.  (2) 
 في ب  )إلخ( في ب سقط)إلى قػلو(   (3)
 في ب زيادة)قػلو تعالى(.   (4)
 في ب )لع تكغ(.   (5)
 في ب)كىي في اآلية(.   (6)
 في ب)ىحا عصف عمى(.   (7)
 في ب)كالخبخ السبتجأ(.   (8)
 في ب سقط)قػلو(.   (9)

(10)    كالداني فاجمجكا...الدانضة  عشج السبخد بسعشى الذخط. كأنظ قمت: الحؼ يدني فاجمجكه،  الفاء[. 2/24]الشػر
فبل يكػف مغ ىحا الباب. ألنظ إذا نربت األكؿ خخجت الفاء عغ معشى الذخط، إذ شخشيا أف يكػف األكؿ 
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كسمب االنتفاء  ما ذكخ إلخ يعشي أف السقجـ انتفاء أؼ إف لع يكغ ما ذكخه: كسمب انتفاء قػلو

 فضكػف ما ذكخ كاف تامة. (1)إثبات

س السحكػر كػف القضا (3)يشتج ؼالتالى أ ((2))مغ استثشاء بعس  "شالعة الذسذ": فضكػف قػلو

 .(5)السقجـالتالي ألف نقضس التالي يدتمـد نقضس (4)استثشاء نقضس  مغ أجل "شالعة الذسذ"

و زاد فضو دلضل إثبات التالي كدلضل إثبات  أنّ لع يكغ ما ذكخ إلخ غضخ األكؿ إالّ  ف: أك نقػؿ أؼ كإقػلو

 .((6))اإلستثشائضة السقجمة

 :[السححر كالسححر مشو]

في (3)مشو لفطو السححر كالسححر سسىّ  (2)السححر كالسححر مشوإلخ كىػ (1)مغ أنػاع  شػعل: اسع قػلو

فإف لفع السححر  وِ تححيخًا تدسضة لمذيء باسع ألت "سجاألسج األ" :كفي نحػ "إياؾ كاألسج"نحػ: 

                                                           

اجب. كىي عشج سضبػيو جسمتاف . مبتجأ ال مفعػؿ، فمحلظ جاء الخفع عمى قخاءة الجساعة ، كىػ بيحا االعتبار ك 
كلحلظ لػ كقف عمى قػلو: الدانضة كالداني، عمى محىب سضبػيو لكاف كقفا حدشا، ثع يبتجغ: فاجمجكا، ألنيسا 

أمالي ابغ الحاجب،  ؛396، ص1؛  السبخد، الكامل، ج143، ص1جالكتاب، سضبػيو، جسمتاف مدتقمتاف.)
 (.507، ص2ج ابغ الحاجب،

 في ب زيادة)قػلو(.   (1)
ػ في ب سقط)شالعة( في ب)نقضس(.  (2)  

 في ب)أف يشتج(.   (3)
ىَػ اْلَسْعُخكؼ ِبالّذخِط، لَكػنو مخكبا مغ قزايا َشْخِشضَّة، َكىَػ اْلُسْذَتسل عمى الشتضجة َأك  االستثشائي ِمْشو:   (4)

ْسذ شالعةنقضزيا ِباْلِفْعِل َنْحػ: )َلػ َكاَف الشَّيار َمْػُجػدا لَكاَنْت  َكَلػ لع يكغ الشَّيار َمْػُجػدا َما َكاَنت  الذَّ
ْسذ ، 1ج الكميات،أبػ البقاء،  َخة كنقضزيا ِفي األكلى محكػراف ِباْلِفْعِل)ِإف(.)( فالشتضجة ِفي اأْلَِخضشالعة الذَّ

 (.715ص
في ب زيادة )قػلو: كلشا أف نقػؿ في بضانو إلخ فعمى ىحا يكػف القضاس اقتخانضا مغ الذخشضات تأمل، قػلو: أك    (5)

 [ لمذخط عصف عمى زيادة الفاء(.59يكػف الفاء]ب/
.في ب سقط)االستثشائضة(  (6)  
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ىػ معسػؿ  :السرشفبو قػؿ  فقط كسا يؤذف كالسححر مشو كمضيسا ألة التححيخ دكف لفع السححرِ 

 ا بعجه. تق تححيخًا مسّ ابتقجيخ 

حالضغ مغ ضسضخ بتقجيخ العائج إلى  ايجػز أف يكػن الشرب : كالجسمتاف في محل الرفةقػلو

 .(4)معسػؿ

 .كاألكلى نرب مغ نػعوِ  :قػلومغ التعمق إلخ كىػ  ((5)): ما ذكخقػلو

مغ  "ـالبّل " مكخرًا عمى الحاؿ عمى زيادةِ ((7)) في قػلو: أك ذكخ السححر مشوحر مشو سحال ((6)): قػلوِ  

 .(9)ذلظ الزسضخ حضشئحإلى معسػؿ فضكػف الخابط  (8)العائج تتخذكخ السدك ضسضخ 

أعشي السعصػؼ بيا كبضغ ما قبميا  "أك"أؼ عشج السخالفة بضغ ما بعج  : كأيزًا عشج السخالفةِ قػلو

 .(1)أعشي السعصػؼ عمضوِ 

                                                           

 في ب)نػع مغ أنػاع(.   (1)
في المغة مرجر حّحر بتذجيج الحاؿ السعجسة. كعشج الشحاة ىػ السفعػؿ بو بتقجيخ اّتق كنحػه مثل:  التححيخ:   (2)

حّحر، كبّعج، كاجتشب. كذلظ التقجيخ إّما لمتححيخ مسا بعجه نحػ: "إّياؾ كاألسج"، أؼ اّتق إياؾ مغ مقارنة 
تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ؛ السخادؼ، 531، ص2ابغ الرائغ،  المسحة في شخح السمحة ، ج األسج.)

مػسػعة كذاؼ التيانػؼ،   ؛53، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،  ؛1153، ص3ج ألفية ابغ مالظ،
 (.390، ص1، جاصصبلحات

 في ب سقط)مشو(.  (3) 
 في ب)معسػلو(.   (4)

  (5)ػ في ب سقط)ما ذكخ(. 
  (6)ػ في ب زيادة)أك ذكخ(. 
  (7)ػ في ب زيادة)في قػلو أك ذكخ السححر مشو(. 

 في ب)ذكخ السدتثشى العائج(.   (8)
حاشية الرباف عمى شخح ؛ الرباف، 22، ص2ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،انطخ: )الدضػشي،    (9)

 (.278، ص3ج األشسػنى أللفية ابغ مالظ،
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  ال ُتِصعْ : يقاؿلسا ا ك ب : كالديادة عمى قجر إلخ أؼ بأف يداد العامل في السعصػؼِ قػلو
 .(3)صع في السعصػؼال ت فإف العصف يرح مغ غضخ زيادةٍ  [67/24,.]اإلنداف.َكُفػراً (2)

ألف شخط االتراؿ أف يمضيا مثل السحكػر  "بل"مشقصعة بسعشى  "أك": يكػف كمسة إلخ أؼ يكػف قػلو

 .(4)قبل

 .(6)السخالفةِ مثاؿ  "أك أمذي أنا مقضع"(5): قػلو

 .(9)ثعِ اإل عغ الشيي عغ شاعةِ  (8)اإلضخابعشى الس((7)) أؼ كاف السعشى إلخ : لتغضخقػلو

                                                           

 في ب زيادة)بيا(.   (1)
 في ب )يا ككسا يقاؿ: ال تقصع(.   (2)
 في ب )ال تقصع في السعصػؼ(.    (3)
، 1ج السقتزب،السبخد،  . )الػاك، كالفاء، كثع، كأك، كال، كبل، كلكغ، كأـ، كحتى: تدعة: حخكؼ العصف   (4)

األنبارؼ،   ؛317ص ،1ج عمل الشحػ،؛ ابغ الػراؽ، 55، ص2ج األصػؿ في الشحػ،؛ ابغ الدخاج، 10ص
 (. 220، ك219، ص1ج أسخار العخبية،

 في ب زيادة)نحػ(.   (5)
: أف تكػف الكمسة عمى خبلؼ القانػف السدتشبط مغ تتبع لغة العخب، كػجػب اإلعبلؿ، في نحػ: السخالفة   (6)

التػقيف عمى ميسات ؛ السشاكؼ، 206، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،  قاـ، كاإلدغاـ، في نحػ: مج.)
 (.300، ص1ج التعاريف،

ػ في ب سقط)السعشى إلخ أؼ كاف(  (7)  
بكدخ اليسدة عشج الشحاة ىػ اإلعخاض عغ الذيء بعج اإلقباؿ عمضو نحػ: ضخبت زيًجا بل ، فعمى  :اإلضخاب   (8)

بسعشى االنتقاؿ مغ غخض إلى آخخ.قضل: لفع بل حخؼ ىحا، معشى اإلضخاب اإلبصاؿ لسا قبمو. كقج يكػف 
َكقاُلػا اتََّخَح الخَّْحسُغ  إضخاب إذا تبلىا جسمة. ثع تارة يكػف معشى اإلضخاب اإلبصاؿ لسا قبميا نحػ قػلو تعالى:

 ، الكميات،ء؛ أبػ البقا29، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،  أؼ بل ىع عباد.) َكَلجًا ُسْبحاَنو َبْل ِعباٌد ُمْكَخُمػفَ 
 (.218، ص1، جاصصبلحات مػسػعة كذاؼالتياكني،  ؛137، ص 1ج
يجخؼ الشيُى ، نحَػ: "ال تمبْذ حخيًخا، أك ُمحىبا"، السعشى: ال تمبذ حخيًخا كال محىًبا، كمشو قػلو تعالى: }َكاَل    (9)

 كالُتِصْع ِمْشيْع آِثًسا َأْك َكُفػًرا{ ، فيحه "أك" ىي التي تقع في اإلباحة؛ ألف الشيى قج كقع عمى الجسع كالتفخيق، 
ال شاعة الكفػر عمى االنفخاد، كال جسُعيسا في الصاعة، فيػ ىيشا في الشيي عمى االنفخاد، ك  يجػز شاعُة اآلثع
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 .الشطخِ  : كيسكغ أف يقاؿ أؼ في جػابِ قػلو

كعجميا فإف السححر مشو  إلخ أؼ كالتقابل باعتبار القضج ال باعتبار السعسػلضةِ  (1)التقابل: كقػلو

 ."اتق"السكخر معسػؿ بتقجيخ 

ما ذكخه مغ الستعمق عمى رفع السححر مشو (2) ةِ بصاكالخ  السححكؼِ  : فيػ عصف عمى ذكخقػلو

  كسا تقجـ. كالسدتتخ في ذكخ عمى نربوِ 

ال يحتاج إلى تقجيخ  كحشضئح فيػ عصف عمى ذكخ السححكؼ قػلو: أك الفعل إلخ عصف عمى قػلوِ 

  (3)معصػؼ عمى تححيخاً 

 .((4))كقت أك  :: كسا سبق أؼ كسا سبق اشارة إلضو حضث قاؿقػلو

ضًا ضخفا لمتقجيخ أك ضشّ حِ  ك يكػف مرجراً ححيخا : تقػلويكػف عصفا عمى  حضشئح: فبل إشكاؿ ألنو قػلو

مسا بعجه  تححيخاً  (5)رأؼ ححّ  السقجرِ  تححيخاً عمى ناصب  معصػؼٍ  يكػف مفعػال مصمقا لفعل مححكؼٍ 

 .إلى جعمو بسعشى السفعػؿِ (6)أك ذكخ السححر مشو فبل يحتاج 

                                                           

 (.20، ص5ج شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ يعر،  بسشدلة اإليجاب، نحِػ: "جالِذ الحدَغ أك ابَغ سضخيغ".)
قابل الّدػاد مفخد: مرجر تقابَل، تقابَل ، عجـ اجتساع األمخيغ في السػضػع الػاحج مغ جية كاحجة كت تقاُبل   (1)

 (.1770، ص3ج معجع المغة العخبية السعاصخة،د. أحسج مختار،   كالبضاض.)
 في ب)الخابط(.   (2)
في ب سقط) قػلو: أك الفعل إلخ عصف عمى قػلو فيػ عصف عمى ذكخ السححكؼ ال يحتاج إلى تقجيخ    (3)

 معصػؼ عمى تححيخًا(.
رًا(ػ في ب سقط)كقت( في ب زيادة)ذكخ السححر مشو مكخ  (4)  

 في ب)حّحرا(.   (5)
 في ب زيادة )حضشئح(.   (6)

: َكِمْشو َما نرب تححيخا ِإف َكاَف )إيا( َأك مكخرا َأك متعاشفا َكِإالَّ َفضجػز ِإْضياره َكَأَجاَزه قـػ مغ السكخر َكاَل لتححيخا
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ما ضاىخ أك مزسخ كالطاىخ ال يجيء إال مزافا إلى عمع أف السححر إا  "كرأسظ كالدضف": قػلو

كإذا كاف معصػفًا عمى السححر جاز أف  "ياؼ كالذخإ" :خاشب كالسزسخ قج يجي متكمسا نحػالس

كِإيَّا  فِإيَّاهُ ِإذا َبَمَغ الخَّجل ِستِّضَغ،  "عقػليك ((1)) "يكػف ضسضخ غائٍب نحػ: "إياؾ كإياه مغ الذخّ 

ػابِّ  إلى  "اإيّ "إضافة  كمغ جيةِ  مححرًا غضخ معصػؼٍ  "اهُ إيّ "كقػع  شاذ مغ كجيضغ مغ جيةِ  . (2)"الذَّ

ال كالسزسخ متكمسا  سػاء كاف الطاىخ مزافًا أكًا أك مزسخ ا السححر مشو فضكػف ضاىخ كأمّ  السطيخِ 

 .(3)أك غائباً  أك مخاشبا

جاءني زيج "في  "أّف عسخك"ال يخخجو عغ التححيخ كسا ىػ تابع إلخ فضو أف كػنو تابعًا  :: قمتقػلو

 ال يخخج بكػنو تابعًا عغ الفاعمضة. "كعسخك

لسكخر كػف تكخيخه دااًل السححر مشو ا ((4)) فاعل : كالتكخار لمتأكضج كالحكسة في كجػب ححؼِ قػلو

عمى أبمغ ما (2)عغ ذكخ السححر مشو  السححر مشو لمسححر بحضث يزضق الػقت إالّ  (1)ةِ عمى مقارب
                                                           

َكَيْكِفي َتْقِجيخه ِفي َأف تفعل كيعصف يححؼ عاشف بعج )إيا( ِإالَّ ِبشرب اْلَسْحُحكؼ بإضسار آخخ َأك َجّخه ِبسغ 
، 2ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،الدضػشي،   اْلَسْحُحكر عمى إيَّاَؼ كإيانا كَعمى إياؾ َكِإْخَػتو.)

 (.283، ص3ج حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،؛ الرباف، 22ص
ػ في ب سقط)كإذا كاف معصػفًا عمى السححر جاز أف يكػف ضسضخ غائٍب نحػ إياؾ كإياه مغ الذّخ(.  (1)  

كشح قػؿ بعزيع"، أي العخب: "إذا ال يكػف" "إيا" في ىحا الباب "لغائب"، الختراص التححيخ بالسخاشب، "   (2)
أنو سسعو مغ أعخابي.  : حجثشي مغ ال أتيع عغ الخمضل. قاؿ سضبػيوبمغ الخجل الدتيغ فإياه كإيا الذػاب"

بالذضغ السعجسة كفي آخخه مػحجة مذجدة: جسع "شابة". كيخكػ: الدػءات، بالدضغ السيسمة: جسع  كالذػاب:
: إذا بمغ الخجل ستضغ سشو فبل يتػلع بذابة كال يفعل سػءة. كالكبلـ جسمة كاحجة، "كالتقجيخ كالسعشى:سػءة، 

فمضححر تبلقي نفدو كأنفذ الذػاب". فححؼ الفعل كفاعمو ثع السزاؼ األكؿ كأنضب عشو الثاني، ثع الثاني 
، 1ج الكتاب،سضبػيو،   كأنضب عشو الثالث، فانترب كانفرل، كأبجؿ "أنفذ" بػ"أيا". ألنيا تبلقضيا في السعشى.)

 (.276، ص2ج التػضيح، شخح الترخيح عمى؛ الػقاد، 61، ص1ج السخرز،ابغ سضجه،   ؛279ص
إلى ألفية ابغ  أكضح السدالظابغ ىذاـ،   ؛532، ص2ج المسحة في شخح السمحة،انطخ: )ابغ الرائغ،    (3)

 (.273، ص2ج شخح الترخيح عمى التػضيح،الػقاد،   ؛72، ص4ج مالظ،
ػ في ب)عامل(.  (4)  
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 عغ العاملِ  ر عػضاً التكخار صا فكاف السكخرِ مع ىحا  العاملِ  يسكغ كذلظ بتكخيخه كال يتدع لحكخِ 

 :في نحػ جػب الححؼِ ر االسع اتفاقا كأما ك يكخّ  [199]ب/إذا لع جاز إضيار العاملِ كليحا  السححكؼِ 

 كفحػػ الكبلـ ج نفدظ مغ األسجِ أؼ بعّ  "اؾإيّ " ألف معشى في معشى السكخرِ  نوفؤل "إياؾ كاألسج"
ألف  "األسجَ  اححر"بسعشى  ((4))أيزاً  كىػ "األسج عغ نفدظ جِ بعّ "أؼ  "األسج"كمعشى ك "ححر األسجا"(3)

 .(6)"األسج األسج" :قمت عغ نفدظ بأف تتباعج عشو فكأنظ (5)ج األسجضعتب

 كشاع ألنيسا حخفافِ  "فإ"ك "أف"مع  "حخؼ الجخّ "كإنسا كثخ ححؼ إلخ  "حخؼ الجخ": إذا ححؼ قػلو

فمسا شاؿ لفطًا ما ىػ في  كاحجٍ  بتأكيل اسعٍ  برمتيسا لكػنيسا مع بعجىسا ((7)) يمضاف مػصمتاف

السجخكر كذيء  (8)مع الحؼ ىػ "الجخِّ  حخؼِ " ححؼِ فضو التخفضف قضاسًا بكاحج أجازكا اسع  الحقضقةِ 

 كاحج.

لضذ مغ باب التححيخ بل فعمو جائد  ((9)) يعشي أف السخاء "ءاتق نفدظ كاتخؾ السخا": كالتقجيخ قػلو 

 الححؼ.

                                                           

 في ب)مقارنة(.   (1)
 في ب)إاّل عمى السححر مشو(.   (2)
 في ب )كفحػؿ الكبلـ(.   (3)

ػ في ب سقط)أيزًا(.  (4)  
 في ب )يتعج األسج(.   (5)
أسخار ؛ األنبارؼ، 247، ص2ج األصػؿ في الشحػ،؛ ابغ الدخاج، 253، ص1ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو  (6)

 (.135، ص1ج العخبية،
ػ في ب)مػصمتاف شػيمتاف(.  (7)  

 في ب سقط)مع(.   (8)
ػ في ب سقط)يعشي أف السخاء(.  (9)  
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مرجر كالسرجر مقجر بأف مع الفعل فأجخػ  (1)"السخاء"أف  : أك جار مجخػ أف تسارػ يعشيقػلو

 .(2)مغ معو ححؼِ  مجخاه في جػازِ 

 .السزاؼِ  ما فعل يعشي الكبلـ عمى ححؼِ  ((3)) اسع : أؼقػلو

 خناه بيحا التفدضخ إذ السفعػؿ فضوِ إلخ تعمضل لمتفدضخ السحكػر أؼ إنسا فدّ  (4)السفعػؿ فضو : إفقػلو

 إلخ.

ألنظ  "الضػـَ  خبتُ َض "فقج فعمت لفع  "ضخبت أمذ" :إذا قمت: أؼ حجث ال قدضع إلخ فإنظ قػلو

 .(5)"أمذ"و فعم الحؼ ىػ مزسػف  "الزخب"ك "الضػـ"تكمست بو 

 ((7)) زماف حقضقي "يػـ الجسعةِ "فإف  ((6))مثاؿ الحقضقتضغ "سخت يػـ الجسعة خمفظ" :نحػ :قػلو

 .(8)مكاف حقضقي كالخمف

                                                           

المغة: الججاؿ كالسعارضة بالباشل "دعاء" صضغة مبالغة مغ دعا فبلف فبلنا: إذا شمب حزػره  السخاء:   (1)
اْلُسَجاَدَلُة َعَمى  كالُسَساَراة:: اْلِجَجاُؿ. كالتَّسارؼ الِسخاءُ "جالب" مدبب لو، مغ جمبو: إذا ساقو كجاء بو. كقضل 

ظِّ كالخِّيبة، َكُيَقاُؿ ِلْمُسَشاَضَخِة ُمَساَراة أَلف ُكلَّ َكاِحٍج ِمْشيَسا َيْدَتْخِخُج َما ِعْشَج َصاِحِبو  كَيْسَتخيو بو َكَسا َمْحىِب الذَّ
ْخع.) السقاصج تػضيح ؛ السخادؼ، 278، ص 15ج لداف العخب،ابغ مشطػر،  َيْستخؼ الحالُب المبَغ ِمَغ الزَّ

 (.1155، ص3، جكالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ
شخح ؛ اأُلْشُسػني، 161، ص2ج الذخح تدييل الفػائج،ابغ مالظ،   ؛279، ص1ج كتاب،انطخ: )سضبػيو,    (2)

 (. 85، ص3ج األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ،
.ػ في ب سقط)اسع(  (3)  

 في ب)إذ السفعػؿ فضو(.   (4)
 (.350، ص2ج األصػؿ في الشحػ،انطخ: )ابغ الدخاج،    (5)

ػ في ب سقط)مثاؿ حقضقتضغ(.  (6)  
في ب )الجسعة مكاف حقضقي(.  (7)  

 (.435، ص1ج شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ يعر،  ؛299، ص4ج ، السقتزب،انطخ: )السبخد   (8)
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 رادة كقتوِ حضشًا كإ جعموِ  باعتبارِ  زماف فإف القجكـ (1)ضغتإلخ مثاؿ االعتبار  "زيج قجـك جمدت": كقػلو

 ىا.إرادة مكاف ضيػر أثخِ  باعتبار (2)مكافكالذسذ 

 ما يقابل الحجث كالسعشى غضخ الدماف كالسكاف. :السخاد بالعضغ "العضغ"كحلظ  : كقػلو

الضػـ الحؼ صست فضو قرج ذلظ أؼ  اغتشعِ ب الشقسِ  ف شخط لجفعِ إأؼ ك (3)رج ذلظ : كإف شخط ققػلو

 .فضوِ  السحكػرِ  الفعلِ  قرج أنو فعل فضو الفعل السحكػر كأنو ذكخه لػقػعِ 

 شخط. ف: أك يخاد عصف عمى كأقػلو

الضـػ فضشجفع في  لضذ السحكػرِ  في السثاؿِ  "الرػـ"فإف الفعل السحكػر الحؼ ىػ  : فعل عامل فضوِ قػلو

 ما ذكخ. ريجَ و حضغ أُ الشقس ب

 القرج. (5)جخدِ فضو بس عاملٍ ((4)) ستغشى عغ ذكخ قضج الحضثضة أك ذكخ قضج إرادةِ كسا اأؼ  : أيزاً قػلو

لو يحرخُه سػاء كاف معخفة أك  ىػ الحؼ ال حجَ  "مغ الدماف السبيعُ "مشيا إلخ ك "السبيع": ألف قػلو

سػاء كاف معخفة أك  (1)كالسحجكد مشو مالو نياية تحرخه "الدماف"ك "الحضغ"ك "زمافٍ "ك "كحضغٍ "نكخة 

 .(3)"رمزاف شيخُ "ك "القجرِ  لضمةُ "ك "الجسعةِ  (2)"يػـُ ك "يػـٌ "ك "شيخٌ "ك "لضمةٍ "ك "كضػـٍ "نكخة 

                                                           

 في ب)االعتباريغ(.   (1)
ُيخاُد ِفضو معشى ِفي َكَلْضَدت ِفي َلفطو َكَقْػِلظ: "ُقْست الضػـَ  الدََّماف َأك اْلَسَكاف: كل اْسع مغ َأسَساء الّطْخؼ   (2)

 "َك"َجَمدت مكَانظ "أِلَف َمْعَشاه "ُقْست ِفي اْلَضْػـ "َك"َجَمدت ِفي َمَكانظ" َفِإف َضيخت ِفي ِإَلى المَّْفع َكاَف َما بْعجىا
شخح األشسػني عمى ألفية ابغ األشسػني،  ؛55، ص1ج بية،المسع في العخ ابغ جشي،   اْسسا َصِخيًحا.)

 (.499، ص1، جمالظ
 في ب زيادة )إلخ(.   (3)

في ب زيادة)فعل(.  (4)  
 في ب)لسجخد(.   (5)
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عمى  "في"إنيسا يشترباف ببل خبلؼ بتقجيخ مع  فإنيسا معخفتافِ  "أمامظ"ك "خمفظ": كيخد عمضو قػلو

 .الطخفضة

فإنيا محرػرة  (6)"ميل  " :أؼ مغ السقاديخ السسدػحة نحػ (5)"فخسخ" :كيخخج مشو نحػ :(4)قػلو

 :فعمى الطخفضة نػعا ترب مغ السكافِ شفيؤالء يقػلػف ي الطخفضة ببل خبلؼٍ عمى  (7)بشتركت

 (9)"رػ ذ"ك "كضف"ك" جوٍ "ك" جيةٍ "نب كما بسعشاه مغ جا السبيعِ  كيدتثشى مغ (8)"السحجكد"ك "السبيع"

 :فبل يقاؿ" (1)الجارِ خارج "ككحا  (10)"وجانب إلى  أك وجانب"بل في  "زيج جانب عسخك" :ال يقاؿ فإنو

 .(2)بل مغ خارجيا "الجار زيج خارج"

                                                           

 في ب)تحرخ( في األصل)يحرخ(.   (1)
(2)   .)  في ب سقط)يـػ
، 1جشخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ، ؛ األشسػني، 55، ص1ج المسع في العخبية،انطخ:) ابغ جشي،    (3)

 (. 499ص
 في ب سقط)قػلو(.   (4)
؛ 332، ص4ج العيغ،ثبلثة أمضاؿ ىاشسّضة؛ كىي: اثشا عذخ ألف ذراع. انطخ: )الفخا ىضجؼ،  :الَفْخَسخُ    (5)

 (.428، ص1ج الرحاح،الفارابي،  
،ص 5)مضل( ج الرحاح،مغ األرض: مشتيى مّج البرخ؛ كمقجاره: أربعة آالؼ ذراع. انطخ: )الفارابي،  الِسْيلُ    (6)

 (.588، ص2ج السرباح السشيخ،الفضػمي،  ؛1822،1823
 في ب)يشترب(.   (7)
 في ب)السحجكد( في األصل)السعجكد(.   (8)
ما اعتبخ فضو ذلظ كالضـػ كالذيخ. كأّما  كالسحجكد مشوما لع يعتبخ لو حّج كال نياية كالحضغ،  مغ الدماف السبيع

ىػ:  إّف السبيع مغ السكاففقج اختمف في تفدضخىسا، فقاؿ أكثخ الستقجمضغ  مغ السكاف السبيع كالسحجكد
بخبلفو، أؼ ما سػػ تمظ  كالسحجكد مشوالجيات الّدّت كىي أماـ كخمف كيسضغ كشساؿ كفػؽ كتحت، 

مػسػعة كذاؼ ؛ التيانػؼ، 230، ص2، جىسع اليػامع في شخح جسع الجػامعالدضػشي،  الجيات.)
 (. 1147، 2، جاصصبلحات

 في ب )كدرػ(.   (9)
 في ب) في جانب أك إلى جانب(.   (10)
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اه فإّف "خمف" عغ مدسّ  خارجٍ  إلى أمخٍ  إضافتوِ  إلخ ما ثبت لو اسع ألجلِ (3): كقضل مالو اسع قػلو

ى السكاف ما يزاؼ إلضو فعل ىحا سسّ  باعتبارِ  عمى ىحه األماكغِ  (4)صمقتك"قجاـ" ك"يسضغ" ك"شساؿ" 

بل إشبلؽ االسع عمضو يحتاج إلى  إلى ذاتوِ  الشطخِ  عمضو بسجخدِ  ألنو ال يصمق االسعُ  مبيساً  السبيعُ 

بحكخ الخارج كالسحجكد  مبيع في ذاتو متعضغ االسعِ  :السكاف فيػ خخ خارج عغ ذاِت شيء آ اعتبارِ 

فإنيا أعبلـ ليا  عالسػاض داخل في مدساه كأعبلـِ (5) أمخٍ  دببىحا ما كاف لو يغ السكاف عمى م

باعتبار عضغ تمظ األماكغ ككحا: "بمٌج" ك"سػٌؽ" ك"داٌر" فإنيا اسساء لتمظ السػاضع بدبب أشضاء 

 .(6) داخمٍة فضيا :"كالّجكِر في البمج" ك"الجكاكضِغ في الدّػِؽ" ك"البضِت في الجاِر"

                                                           

 في ب سقط)الجار(.   (1)
،  التػضيح شخح الترخيح عمىالػقاد،   ؛445، ص1ج المسحة في شخح السمحة،انطخ: )ابغ الرائغ،    (2)

 (.1147، ص2، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات التيانػؼ، ؛524، ص1ج
الدت، كىي "فػؽ،  أسساء الجيات-1ىي التي تشرب عمى الطخفضة... كىي: سساء السكاف السبيسة:ا   (3)

تحت، أعمى، أسفل، يسضغ، شساؿ، ذات الضسضغ، ذات الذساؿ، أماـ، خمف، قجاـ، كراء" تقػؿ: "َصعج السؤّذُف 
غ مغ ُرؤية اليبلؿ أسفَل األُفِق".  اسع جية، كلكغ يذبيو في اإلبياـ، بسعشي  ما ليذ -2فػَؽ السئحنة، لضتسكَّ

لظ مثل "أرض، مكاف، حضُث، َلَجػ، بضغ، عشج، مع" فسغ البّضغ أنو يجؿ عمى مكاف غضخ محجد كال محرػر، كذ
أف ىحه الكمسات صالحة الستعساليا في مػاشغ كثضخة فيي ىكحا شائعة مبيسة، تقػؿ: "جمدُت مع الستفخجضغ 

؛  ىسع 136، ص3ج أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،حضُث أشاىج العخض السستع".) ابغ ىذاـ، 
، 1؛ الشحػ السرفى، دمحم عضج، مكتبة الذباب، ج195، ص1الجػامع، الدضػشي، جاليػامع في شخح جسع 

 (.439ص
 في ب)تصمق( في األصل)يصمق(.   (4)
 في ب زيادة )لو اسع بدبب أمٍخ(.   (5)
أؿ: لمغمبة كىي ما ال تفضج تعخيف االسع لكشيا تجؿ عمى أف األسساء التي دخمت عمضيا صارت أعبلًما    (6)

"بمٌج" ك"سػٌؽ" ك"داٌر" كمسات عامة = نكخات:"كالّجكِر في البمج" ك"الجكاكضِغ في الدّػِؽ"  :شبلحع اآلتيبالغمبة، فم
 ."ك"البضِت في الجاِر "أعبلـ بالغمبة

بالسػازنة بضغ الكمسات الدابقة قبل دخػؿ "أؿ" عمضيا كبعج دخػليا نبلحع أنيا قبل دخػؿ "أؿ" نكخات، كحضغ دخمت 
أعبلًما، فاألداة "أؿ" في ىحه األسساء لمغمبة، أؼ أف االسع بيا قج فاز ؛بشفدو ال بػاسصة عمضيا "أؿ" أصبحت 

"أؿ"؛ بسكاف أك شيء أك شخز محجد فأصبح عمًسا عمضو، كتخمز بحلظ مغ عسـػ داللتو عمى األماكغ 
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بسعشى  "كجو"ك "فكت" ك "رػ ذ"ك "جانبٍ "ك "جيةٍ " :نحػ "عشج."(1)[يجخل فضو نحػ: 199قػلو: ك]أ/ 

بسعشاه كيخخج  ىػ كما (4) "كهحح"ك "اءٍ حح"ك "إزاءٍ "ك  "بضغ"(3)ك  كسطٍ "ك "مػضعٍ "ك "مكافٍ "ك (2) ةٍ جي

 "فخسخاً "يرخ  لع:السكاف مثبلً ف إِ  :إال أف يقاؿ "البخيج"ك "الفخسخ"ك "كالسضل"بالسداحة  "السعجكد"عشو 

 اه كيدتثشى مغ السبيعالسقضاس السداحي الحؼ ىػ أمٌخ خارج عغ مدسّ  بل بدببِ  بالشطخ إلى ذاتوِ 

ككحا (6) "داخميا"ك "خارج الجارِ "ك((5)) جػؼ البضت كما بسعشاه ككحا "جانب" :ىؤالء نحػ عمى قػؿِ 

 باعتبار الحجث الػاقعِ  ((7)) إنسا ثبت مثل ىحا االسعِ  ألنو مكافٍ  مغ اسعِ  مضع زائجةُ  لوِ بعس ما في أكّ 

فبل  الجشذِ  (8)مع أنو ال يشترب كل ما ىػ مغ ىحا شيء خارج عغ مدسى السكافِ  كالحجثُ  فضوِ 

 ."مزخكب زيج (9) قست" :يقاؿ

 .(10)"لجػ"ك  "عشج"الحؼ أضضف إلضو  اعتبار الذيءِ إلضو أؼ بل ب السزاؼِ  : بل باعتبارِ قػلو

                                                           

 (194، ص1، جالشحػ السرفىدمحم عضج،  كاألشضاء كاألشخاص.)
 (.566، ص2؛ أمالي ابغ الحاجب، البغ الحاجب، ج410، ص1ج الكتاب،، انطخ: )سضبػيو   (1)
 في ب )كدرػ ككضف ككجو بسعشى جبية(.   (2)
 في ب سقط)ك(.   (3)
 في ب )كإزاٍء كحجاٍء كحجكه(.   (4)

ػ في ب ) ككحا خػؼ( في ب سقط ) البضت(  (5)  
 (.199، ص1ج األصػؿ في الشحػ،؛ ابغ الدخاج، 411، ص1ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو,    (6)

ػ في ب زيادة )لمسكاف(.  (7)  
 في ب)ىحا( في األصل)ىحه(.   (8)
 في ب)قمت(.   (9)

ما يمـد اإلضافة لفطا كمعشى فبل يدتعسل مفخدا أؼ ببل  : أحجىا:كىػ قدساف مغ األسساء ما يمـد اإلضافة   (10)
ما يمـد  كالثاني:" ك"قرارػ الذيء" كحساداه بسعشى غايتو. عشج"، ك"لجى" ك"سػى إضافة كذلظ نحػ: "

ابغ عقضل،   اإلضافة معشى دكف لفع نحػ: "كل" ك"بعس" كأؼ كيجػز أف يدتعسل مفخدا أؼ ببل إضافة.)
 214، ص3ج جامع الجركس العخبية،الغبليضشى،  ؛51، ص3ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،
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بالتفدضخ األخضخ أعشي مالو اسع باعتبار إلخ  في مػضع أخخَ  "عالسبيَ "خ ىشا قضج بو ألنو فدّ : قػلو

عمى الجيات الدت لسذابيتيا ليا في  (1)"السقاديخ السسدػحة"حسل أف ي قػؿ األكثخيغعمى  كيشبغي

 كانتياؤه كف مػضع بل يتحػؿ ابتجاؤهد مػضعاً يخز  (2)ال  :اؿ فإف تعضغ ابتجاء الفخسخ مثبلً االنتق

 ."شساال" "الضسضغ"ك "(3)اً قجام" "الخمفِ " كتحػؿِ 

 .(4)ساكشبيي "لجػ"ك  "عشج"في  : بالحسل عمى اإلبياـِ قػلو

 كما بعج دخمت. الكثخة في لفع مكافٍ (5)أك  :قػلو

 :الدت عمى قػؿ األكثخيغ الحؼ ىػ في الجياتِ  صصبلحاإلال أؼ  اإلبياـ المغػي : كالسخاد قػلو

كالحسل ال  "لجػ"ك "عشج"إذ ال إبياـ بيحا السعشى في  ع الحسلضكإال ال يدتق (6)الكافيةِ كالسرشف في 

                                                           

 في ب)أف تحسل(.   (1)
كفخسخ  السقاديخ السسدػحة:مغ قجر، مفخدىا مقجار، كىػ مبمغ الذئ كقجره مغ الكضل، كالػزف كالعجد ك  خ:السقادي

، 1السصمع عمى ألفاظ السقشع، جدمحم بغ أبي الفتح البعمي  كمضل، كال خبلؼ في انترابيا عمى الطخفضة".)
، معجع لغة الفقياء ؛ دمحم ركاس قمعجي،850، ص2ج أمالي ابغ الحاجب، ؛ ابغ، الحاجب، 444ص
 ( .448ص

 في ب سقط)ال(.    (2)
 في ب )كالقجاـ(.   (3)
حسل "عشج" ك "لجػ" كشبييسا عمى ضخؼ السكاٍف"، ....إلبياميسا"... ككجو اإلبياـ فضيسا، إنسا كانت الجيات    (4)

الدت مبيسة مغ حضث كانت متػقفة في معقػلضتيا عمى ما تزاؼ إلضو مثل: فػؽ كتحت كأماـ كخمف، فحسل 
كعشج كتمقاء كتجاه كححاء ككسط عمضو مغ ضخكؼ السكاف ما كاف متػقفا في معقػلضتو عمى مزافو مثل: لجػ 

 (.566، ص2ج أمالي ابغ الحاجب،ابغ الحاجب،   كبضغ، كنحػ ذلظ.)
 في ب زيادة)عمى(.   (5)
ابغ الحاجب،  جساؿ الجيغ بغ عثساف بغ عسخ بغ أبي بكخ السرخؼ اإلسشػؼ  ،الكافية في عمع الشحػ    (6)

 ىػ(. 646السالكي )تػفي: 
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ك"لجػ" كإال ال يدتقضع الحسل ((1))يكػف إاّل الجامع أكال االصصبلحي السفدخ بسا يتشاكؿ إبياـ "عشج" 

 لكػنيسا أيزًا مغ السبيسات دكف الحسل. ((2))"لجػ"ك "عشج"يكػف نرب  حضشئحإذ 

 .في مكافٍ (3) بسعشى االستقخار كالكػفِ  ما بسعشاه كىػ كل ما اشتق مغ حجثٍ  ك :قػلو

 الأك  ا اشتق مشو اسع مكافِ : إذا كاف الفعل مػافقًا لو إلخ أؼ سػاء كاف ذلظ الفعل مذتقا مسّ قػلو

ا الفعل الحؼ لضذ كأمّ  "مػضعظ تجقع"ك "تحخكت مكاف الدكػف "ك "جمدت مػضع القضاس" :نحػ

 ك "مػضع بكخٍ  رمضت بالديعِ "ك "مكانظ (4)الكتاب كتبت" :فبل يشربو فبل يقاؿ االستقخارِ فضو معشى 

السرشف نطخ فإف لفع مكاف ال يشترب إال بفعل فضو  كعمى ىحا ففي اشبلؽِ  "ةِ مكاف القخأ  (5) "قتمتو 

لضذ  مغ حجثٍ  السذتقِ  كأما اسع السكافِ (7)كذلظ ال يفيع مغ إشبلقو  (6): االستقخارِ معشى 

كنحػىا فبل يشترب عمى الطخفضة  "السذخب"ك "السأكل"ك "السقتل"ك "كالسزخب"ستقخار اإل(8)فضو

 :فبل يقاؿ(9) "سكشتُ "ك "ندلتُ "ك "كجخمتُ  "مغ السكاف بالفعل الحؼ يشترب بو عمى الطخفضة السختّزِ 
                                                           

ل ال يكػف إاّل الجامع أك ال االصصبلحي السفدخ بسا يتشاكؿ إبياـ(. ػ في ب سقط)عشج كلجػ كالحس  (1)  
ػ في ب زيادة)باألصالة(.  (2)  

 في ب زيادة)بسعشى(.   (3)
 في ب سقط ) الكتاَب(.    (4)
 قبمتو( في ب ) ك   (5)
كل اْسع َمَكاف يْشَترب ِبَسا اشتق ِمْشو َأك بسخادفو، َكاَل يْشَترب اْلَسَكاف ِبَغْضخ َما اشتق ِمْشو َأك مخادفو  :االسِتْقخارُ    (6)

كالكػف َفِإنَّو يْشَترب، َكِبَسا انترب ِبو اْلَسَكاف  ِبَسْعشى ااِلْسِتْقَخارَكَما ِفي َأكلو ِمضع َزاِئَجة ِإف َكاَف مذتقا مغ حجث 
ىَػ دخمت كسكشت َكندلت، َكِإف لع يكغ َكَحِلظ َفبَل يْشَترب ِبو اْلَسَكاف اْلَسْخُرػص. )الدضػشي، اْلَسْخُرػص كَ 

 (.826، ص1ج الكميات، ؛ أبػ البقاء،159، ص1، جمعجع مقاليج العمـػ في الحجكد كالخسـػ
 في ب)إال مغ إشبلقو(.   (7)
 في ب زيادة)معشى(.   (8)
؛ عثساف بغ عسخ جساؿ الجيغ ابغ الحاجب الكخدؼ السالكي 319، ص4ج السخرز،انطخ: )ابغ سضجه،    (9)

 –، تحقضق: د. صالح عبج العطضع الذاعخ، مكتبة اآلداب الذافية في عمسي الترخيف كالخطق(، 646)ت: 
 (.68، ص1ـ، ج 2010، 1القاىخة، ط
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يـػ الجسعة أؼ  ((2))إذا  إلخ عصف عمى "أفصخت يػـ الخسضذ"ك(1)"قست مقتمو"ك "ب زيجقست مزخ "

 إلخ. "يـػ الخسضذ أفصخت" (3):كيختار الشرب في نحػ

 .ا امتشاعو أؼ امتشاع الشربِ أمّ ك  :قػلو

 : كيحتسل العجـ أؼ عجـ االمتشاع.قػلو

 ما سبق في السفعػؿِ  ((4))اسع ىشا كىػ السزاؼِ  ما سبق إلخ أؼ الجلضل عمى ححِؼ  : بجاللةِ قػلو

 .السصمقِ 

 :فكأنو قدسو إلى قدسضغ "ضخبتو تأديبا"كسا "أثخا "أك  "(5)حضشاً  قعجتُ " :في خًا كاف كساؤثِ : مُ قػلو

 .كأما في الحىغ باعتبار الػجػد الخارجيِّ  "خثَ األَ "ك "خؤثِ السُ "

حضشًا  قعجتُ " :حاصمة عمى الفعل سػاء تقجـ كجػده عمى كجػد الفعل كسا في عمة(6) فالسفعػؿ لو
 .(8)"تأديباً ضخبت " :كسا في"أك تأخخ عشو "(7)

                                                           

 في ب زيادة)قػلو(.   (1)
ػ في ب سقط)إذا(  (2)  

كالسدالظ بذخح  تػضيح السقاصج؛ السخادؼ، 447، ص1ج المسحة في شخح السمحة،انطخ: )ابغ الرائغ،    (3)
 (. 658، ص2، جألفية ابغ مالظ

ػ في ب سقط)اسع(.  (4)  
 في ب)حضشًا( في األصل)ُجبشًا(.   (5)
ىَػ اْسع َما فعل لقرج َتْحِرضمو َأك لُػُجػده فعل َمْحُكػر. األكؿ: مثل َضخبتو تأديبا. َكالثَّاِني: مثل  اْلَسْفُعػؿ َلو:   (6)

،أحسج نكخؼ،  قعج ىَػ َعغ اْلَحْخب جبشا.) شخح ؛ ابغ عقضل، 211، ص3ج دستػر العمساء = جامع العمـػ
 (186، ص2ج ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،

 في ب)في ب)حضشًا( في األصل)ُجبشًا(.   (7)
ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع، ؛ الدضػشي، 245، ص2ج شخح تدييل الفػائج،ابغ مالظ،  انطخ:)   (8)

 (.133، ص2ج
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كقج " "(1)ضخبتك  "الحؼ ضخبت ألجمو التأديبَ  كخىتُ " :إلخ ذلظ لئبل يخد نحػ :: كالحق أف يقػؿقػلو

  ."أعجبشي التأديب

الحضثضة كالسخاد فعل عامل فضو فسا ذكخه بسعشى ىحا القػؿ فيػ  كفضو نطخ إذا قرج فضوِ  : كفضو أؼقػلو

 أيزًا حق.

 يزضع قضج محكػر. حضشئحنطخ إذ  السحكػرِ : كفضو أؼ كفي الشطخ قػلو

الشدخ  َأرَػ إنيسا مغ اختبلؼِ إلخ كَ  :كالحق أف يقػؿ قػلومسا يدتغشي ب (2)إلخ كيخد عمى الحج: قػلو

 .(3)ليسامأ اتحاد مغ لع يعخؼ ياسا في بعزجسع بضشي

قاؿ  (4)ما بعج ما كجو شارحي الكافيةإلخ اعمع أف بعس  [200]ب/"قعػد حضغٍ " :: كقضل ال يقاؿقػلو

ضخبتو "لو تفرضبًل كبضانًا لو كسا في  السفعػؿِ  عاملِ  مزسػفِ  بأف ذلظ لسا رأػ مغ كػفِ  (5):اجالدجّ 

بالزخب فالتأديُب مجسل كالزخُب بضاف لو فكأنظ قمت أّدبتو بالزخب  "بتو تأديباً أدّ "فإف معشاه  "تأديباً 

 مزسػفِ  في كػفِ  "ضخباً ضخبت " :فرار مثل "التأديب"ىػ  "الزخب" :أف يقاؿ(6)تأديبًا كيرمح

فإف  (8)أنػاع السفعػؿ لو في جسضع(7) لو عمضو بأف التػجضو السحكػر ال يصخد ىػ السعسػؿ ردّ  العاملِ 
                                                           

 في ب)فزخيت(.   (1)
 في ب سقط)إلخ(.   (2)
 في ب)ماليسا(.    (3)
 في ب سقط)ما(.   (4)
 (.424، ص4، جكإعخابومعاني القخآف انطخ: )الدجاج،    (5)
 ػ في ب سقط)بالزخب فالتأديب مجسل كالزخب بضاف لو فكأنظ قمت أّدبتو بالزخب تأديبًا( في ب) كيرح(  (6)
 في ب سقط )لو(.   (7)
 عمى نػعضغ: نػع ال يتقجـ في الػجػد عمى ما جعل عمة لو. السفعػؿ لو   (8)

، 2ج شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،الجػجخؼ،  كنػع يتقجـ في الػجػد عمى ما جعل عمة لو.)
 (.431ص
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 كأ "الشرح"ك "عصاءباإل" "جئتظ إصبلحا لحالظ" :كحلظ قػلظك إال مجازًا (1)الُجبِغ  لضذ بضاف "القعػدَ "

كالحؼ قالو حق ألف  "الشرح"ك "اإلعصاء"بل بضانو  (3)بلحلبلص لضذ بضانا فإف السجيءَ  :(2)نحػه

 .(4)اسشاد الدبب إلى السدبب مجاز لضذ إالّ 

 العبث في األفعاؿ. ((6))لتحققالعمة  قج يػجج بجكفِ  الفعلِ  يعشي أف ذاتَ  ((5)) العبث : لتحققِ قػلو

 فارؽ.لػجػد ال : إقامتيا أؼ إقامة العمةِ قػلو

فرارت مع الذخكط ضاىخة  السحكػرةِ  ما تأتى جامعة لمذخكطِ (7)كثيخاً  األفعاؿِ  عملِ  كألف أكثخَ : قػلو

السقجرة السفضجة لمعمضة كحرػؿ  العمضة كالغخض أف يكػف ىشاؾ ما يجؿ عمى البلـِ  مذيػرة في

 دلضل عمضيا. الذخكطِ 

أؼ كالفاعل مححكؼ أؼ لسراحبة السحكػر بعج الػاك معسػؿ  ة السرجر إلى السفعػؿِ : إضافقػلو

 فعل.

 (2)"كضعضتو(1)كل "أؼ احتخز بو عغ ضضعتو في  "كل رجل كضعضتو :": احتخز بو عغ نحػقػلو

ألف الػاك بسعشى مع قضل السعشى بالسراحبة كػنو مذاركًا لحلظ  "لكل رجل" (3)مراحبةفإنيا 

                                                           

 في ب زيادة)الجسمة كال يقاؿ قعػد حضغ(.   (1)
 في ب)كنحػه(.   (2)
 في ب)لبلصصبلح(.   (3)
تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح السخادؼ،   ؛264، ص1ج المسحة في شخح السمحة،انطخ: )ابغ الرائغ،    (4)

حاشية ؛ الرباف، 510، ص1ج شخح الترخيح عمى التػضيح،؛ الػقاد، 655، ص2، جألفية ابغ مالظ
 (.180، ص2ج الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،

ػ في ب سقط )العبث(  (5)  
ػ في ب سقط)لتحقِق(  (6)  

 في ب زيادة)إلخ يعشي أف عمل األفعاؿ كثضخًا(.   (7)
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في "الزخب"في  مذارؾ لمستكمعِ  "اً ضخبت كزيج" في "فديج"السعسػؿ في ذلظ الفعل في كقت كاحج 

لكغ ال  (4) كقٍت كاحٍج أؼ كقع ضخبيسا معًا كفي قػلظ: ضخبت أنا كزيج بالعصف شاركو في الزخب

بسعشى  "استػػ "عمى أف يكػف  "استػػ الساء كالخذبة"كيخد عمضو  "كاحجٍ  الزخبضغ في كقتٍ "يمـد كػف 

فبل تذارؾ  أيزاً  "ارتفعت الخذبة"كلضذ معشاه  "ارتفع الساء فداكػ الخذبةأؼ " :كسا قالػا "ارتفع"

ال  "تداكؼ "ىشا بسعشى  "استػػ "أف  :مفعػؿ معو اتفاقا كيسكغ أف يقاؿ (5)أنو في االرتفاع مع "الساء"

ء إلى كصل السآ"أؼ  "في العمػ كالخذبة تداكػ الساء"كالسعشى  "ارتفع"كال  ((6))"استقاـ "بسعشى 

 .فضو العصف كسا قضل (7)يستشع ايكػف مسّ  فبلخخ فعمى ىحا فمضذ أحجىسا ارفع مغ اآل "ةالخذب

                                                           

 في ب زيادة )رجل(.   (1)
 ححؼ الخبخ كجػبا:قضل...: كيححؼ الخبخ كجػبا في قدع صخيح، كبعج كاك السراحبة الرخيحة.   (2)

" أؼ: مقخكناف. كالخبخ مححكؼ لجاللة الػاك كما بعجىا عمى الرحػبضة ككاف الححؼ كل رجل كضيعتوقضل...: نحػ "
؛ ابغ 127، ص1بغ مالظ، جكاجبا لقضاـ الػاك قضاـ مع.) السخادؼ، تػضضح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفضة ا

 (.125، ص1ج شخح قصخ الشجى كبل الرجى،ىذاـ، 
مدبػقة ِبفعل َأك َما ِفضو َمْعَشاه كحخكفو ؾ سخت  َكاك السراحبةَكىَػ ااِلْسع الفزمة التَّاِلي  اْلَسْفُعػؿ َمَعو:   (3)

و، كانسا جعل آخخىا ِفي الّحكخ ألمخيغ كالشضل َكَأنا َساِئخ كالشضل...َكىػ اْلَخاِمذ مغ السشرػبات اْلَسْفُعػؿ َمعَ 
َأحجىَسا َأنيع اْختمُفػا ِفضو ىل ىَػ قضاسي َأك َسَساعي َكَغضخه مغ السفاعضل اَل َيْخَتِمُفػَف ِفي َأنو قضاسي َكالثَّاِني َأف 

شخح شحكر ابغ ىذاـ، اْلَعاِمل انسا يرل ِإَلْضو ِبَػاِسَصة حخؼ ممفػظ ِبو َكىَػ اْلَػاك ِبِخبَلؼ َساِئخ السفعػالت. )
، 2ج شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،الَجػَجخؼ،  ؛308، ص1ج الحىب في معخفة كبلـ العخب،

 (.237، ص2ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،الدضػشي،   ؛ 440ص
اركو في في ب سقط) في الزخب في كقٍت كاحٍج أؼ كقع ضخبيسا معًا كفي قػلظ ضخبت أنا كزيج بالعصف ش   (4)

 الزخب(.
 في ب سقط )أنو(.   (5)

ػ في ب )استقاـ( في األصل)استفياـ(.  (6)  
 في ب)مّسا يسشبغي(.   (7)



448 
 

 "الػاك"كىػ معصػؼ عمى السفعػؿ بو اتفاقًا كتعّضغ العصف في السثاؿ السحكػر ألف أصل : (1)قػلو 

ىػ  غ العصف إلى الشرب نرًا السخاد الحؼؿ معو العصف كإنسا يعجؿ ما بعجه عالتي قبل السفعػ 

يحتسل تراحب الخجمضغ في السجيء  "جاءني زيج كعسخك" :في ((3)) فإف العصف(2)السراحبة

ال  "زيجًا كعسخاً  ضخبت" :السراحبة كفي قػلظ في(4) خخ كالشربكيحتسل مجيء أحجىسا قبل اآل

 الحؼ ىػ األصل أضيخ. لكػنو في العصفِ  عمى السراحبةِ  بالشربِ  يسكغ التشرضُز 

إلى  اً الحؼ يراحبو السفعػؿ معو فاعبًل نطخ  الفعلِ  كإنسا لع يقل إلخ شخط بعزيع كػف معسػؿِ  :قػلو

 ظ كزيجاً حدبَ " :(5)شحػبمعصػؼ اتفاقًا كيشتقس ما قالو  "ضخبت زيجًا كعسخا" :في قػلظ "عسخاً "أف 

 (6)فإف الكاؼ مفعػؿ في السعشى إذ السعشى يكفضظ. "درىع

عمى أف يكػف بسعشى ممفػضًا أك لفطضًا كيجػز أف يكػف ضخفًا أؼ في  "حاؿ"أك  "خبخ": أك قػلو

 المفع.

                                                           

 في ب سقط)قػلو(.   (1)
، أك ُمْشَتو في التعّجؼ، نحػ قػلظ: "ما بعج الػاك: ال يكػف إاّل السفعػؿ معو   (2) ، كال يكػف إاّل بعج فعٍل الـز

، 1ج أسخار العخبية،صشعت كأباؾ"، ك"ما زلُت أسضُخ كالشضَل"، ك"لػ ُتِخَكِت الشاقُة كَفِرضَميا لخَضَعيا". )األنبارؼ، 
ل شخح السفر؛  ابغ يعر، 201، 200، ص1ج اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ،األنبارؼ،  ؛145ص

 (.439، ص1ج لمدمخذخي،
ػ في ب)فإف السراحبة(.  (3)  

 في ب زيادة)نز(.   (4)
 في ب)نحػ(.   (5)
معاني القخآف ؛ الدجاج، 93، ص1ج الكتاب،، ؛ سضبػيو132، ص1ج الجسل في الشحػ،انطخ: )الفخاىضجؼ،    (6)

 (.8، ص9ج السحكع كالسحيط األعطع،؛ ابغ سضجه، 280، ص5ج كإعخابو،
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لمحاؿ  أؼ الػاك في جاز عمى الػاك لمحاؿِ  عمى العصفِ  إلخ يجػز فضو الخفعُ  "عصف جسمة": أك قػلو

لعصف جسمة "جاز عصف جسمة إلخ كالجخ عمى عصفو عمى الحاؿ أؼ أك الػاك فضو  (1)أؼ أك ىػ

 ."عمى جسمة

خبخه عمى أف يكػف بسعشى  أيزا كمعشى "كاف ناقرة"كيجػز أف يكػف  "تسضضد"أك  "حاؿ": قػلو

 مشرػبًا. 

قػلو: حضث ال مجسل إلخ تعمضل لتعضضغ العصِف كفضِو أف الشز عمى السراحبِة قج يكػف الجاعي إلى 
الحسل  داعضة إلى(3)اجةح ضذ بزخكرّؼ فالشرب عمى السراحبة ع بو لمّ سُ  فإالشرب ضخكرة ك  (2)

يقاؿ أف  فْ األكلى إ (5):قاؿ بعزيعاالحتضاج إلضو كليحا  ((4)) يشفي السعشػؼ فكضف عمى عسل العاملِ 

  فبل. قرج الشّز عمى السراحبة كجب الشرب كإالّ 

أف يكػف إّما  عمى ضخبضغ ألنو (6):السعشػيَّ  الفعلَ السثاؿ إلخ اعمع أف  [200]أ/: دلضل عمى كػف قػلو

أك  يتعمق بفعلٍ  (7) أفك ألف الجار كالسجخكر ال بّج  "ما شأنظ"ك "مالظ" :قػؼ نحػ بو في المفع مذعخ
                                                           

 في ب سقط)أؼ(.   (1)
في ب سقط) خبخه عمى أف يكػف بسعشى مشرػبًا. قػلو: حضث ال مجسل إلخ تعمضل لتعضضغ العصف كفضو أف    (2)

 الشز عمى السراحبِة قج يكػف الجاعي(
 في ب )جاجة(.   (3)

ػ في ب )يبقى(.  (4)  
، 2ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،الدضػشي،   ؛146، ص1ج أسخار العخبية،انطخ: )األنبارؼ،    (5)

التحفة ىػ(، 1430؛ أبػ عبج هللا دمحم عبج القادر الجدائخؼ السالكي الذيضخ بالذضخ باؼ بمعالع )ت: 237ص
 (.48، ص1، جالػسيسة شخح عمى الجرة اليتيسة

مل في السفعػؿ معو الفعل بتػّسط "ما لظ كزيجا" أؼ ما ترشع. أّف محىب الجسيػر أّف العا الفعل السعشػي    (6)
، مػسػعة كذاؼ اصصبلحاتالتيانػؼ،  الػاك، كقضل العامل فضو الػاك، كقضل نحػ: البذ مزسخ بعج الػاك.)

 (.1615، ص2ج
 في ب سقط)ك(.   (7)
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 "الفعلِ "الحؼ فضو معشى  فيػ بسعشى السرجرِ  "صشعتظ"ك "فعمظَ "بسعشى  "شأنظ"سا فضو معشاه كب

ألف  "لظ ككيل" "كيمظ"ك "(2)ظلبلكب" :كنحػ "كفاؾ"لكػنيا بسعشى  (1)"كضفظ  "ك "قجؾ"ك "حدبظ"ك

ء كنفدو اكامخ " ((4)) "كالحائط رأسظ "ع قػليمعشى الفعل ككحا  كفي السرجرِ  بسعشى اليبلؾِ  :(3)الػيل

 أك ال السقجر بسعشى مع فإف السشرػب قبميا داؿ عمى الفعلِ  ف جعمشا الػاكُ إ "كشأنظ كالحج
 :(6)نحػيكػف في المفع مذعخ قػؼ ((5))

كفي ىحا الزخب العصف أكلى ببل خبلؼ بخبلؼ   (7)" ثخيج مغ كضف أنت كقرعة"كأ"ما أنت كزيج"

 "كضف"ك "ما االستفيامضة"كىػ  الجاؿ عمضوِ  كضعفِ  الشاصبِ  السراحبة لعجـِ  قرجتَ  “ فكإ األكؿِ 

كقػعيسا ىيشا  لكثخة((8))دخػليسا في غضخ الفعمضة قّجرت كاف بعج ما االستفيامضة ككضف  لكثخة

 ححفو تخفضفا كصار كأنو مشصػؽ بو.كقػعو في مػضع جاز  (9) خَ ثُ كَ إذا  كالذيء

                                                           

 في ب )ك لضعظ(.   (1)
 في ب)كيبلؾ(.   (2)
، 1في العحاب. )معاني القخآف كإعخابو، لمدجاج، ج: في المغة كمسة يدتعسميا كل كاقع في ىمكة ؛ كأصمو لػيلا   (3)

 (.738، ص11ج لداف العخب،ابغ مشطػر،  ؛160ص
ػ في ب )كالحائظ(.  (4)  
ػ في ب)السرجر ك ال(.  (5)  

 في ب سقط)نحػ(.   (6)
 في ب )مغ تخيج(.   (7)

شعاـ مغ خبٍد مفتػت كَلْحع كَمَخؽ، كيقاؿ:  -2  .صفة ثابتة لمسفعػؿ مغ ثَخدَ  - 1:: جسع ثخائج كُثْخدَثِخيج مفخد 
 الثخيج أحج المحسضغ بل المحة كالقػة إذا كاف المحع نزضجًا في السخؽ أكثخ،  كقرعة مغ ثخيج، أؼ: مع قرعة.)

جساؿ الجيغ، دمحم شاىخ اليشجؼ الَفتَِّشي الكجخاتي )ت:  ؛284، ص2ج سخ صشاعة اإلعخاب،ابغ جشي، 
مصبعة مجمذ دائخة السعارؼ العثسانضة،  نػار في غخائب التشديل كلصائف األخبار،مجسع بحار األ ىػ(،986

 (.314، 1ج معجع المغة العخبية السعاصخة،؛  أحسج السختار، 286، ص1ـ، ج1967ىػ ؛  1387، 3ط
ػ في ب سقط) لكثخة دخػليسا في غضخ الفعمضة قّجرت كاف بعج ما االستفيامضة ككضف(.  (8)  

 )كالدى أك كثخ(.في ب   (9)
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 عشو بشاء عمى أف تقضضج الحكع بالرفة يفضج اعتبار قضج الحضثضة فبل الفعلِ  (1) أؼ حاؿ صجكرِ : قػلو

ىضتو ألنو ربسا يتػىع أنو مػضػع ك بضاف ما (3)معشى الحاؿ (2)تحقضق  الحجِ  لضذ في ىحا :ما قضل يخد

ال في حالِة الفعِل فضطغ في: "جأني زيج راكبًا "إف راكبًا ىضئتو مصمقًا  أك السفعػؿِ  الفاعلِ  لبضاف ىضئةِ 

 .السجيء فضكػف غمصاً  ال في حاؿِ ((4)) ليحا الفاعِل مصمقاً 

ذلظ ألف الرفة لضذ قضجًا لمعامل في السػصػؼ بخبلؼ الحاؿ فإنو  (5)إلخ : لجاللتيا عمى ىضئةقػلو

ج صجكر الفعل عشو أك عش (6)بو قضج لعاممو ففي لفطو داللة عمى كػف ىضئة الفاعل أك السفعػؿ

فضسا يسكغ الجسع فضو بأف كانا  ((8))أؼ عمى الجسضع كالتفخيق  عمى الجسع كالتفخيق (7)كقػعو عمضو

 لكغ الجسع فضو أكلى كعمىك  ((9))"راكبا" "زيجًا راكبالقضت " :متفقضغ فإنو ال مشع مغ التفخيق نحػ

في السختمفضغ ثع أف كاف قخيشة يعخؼ بيا صاحب كل مشيسا جاز كقػعيسا كضف كانا (10)التفخيق

                                                           

 لمدمخذخي، شخح السفرل؛ ابغ يعر، 215، ص3ج السقتزب،؛ السبخد، 275، ص1، ج, الكتابانطخ: )سضبػيو
 (.391، ص1ج

 في ب )أؼ حاصجكػ(.   (1)
 في ب )فبل ما قضل لضذ في ىحا تحقضق(.   (2) 
ما يبضغ ىضئة الفاعل أك السفعػؿ بو لفًطا،  كفي االصصبلح:نياية الساضي كبجاية السدتقبل، المغة في  الحاؿ:   (3)

، دستػر العمساء = جامع العمـػأحسج نكخؼ،  نحػ: ضخبت زيًجا قائًسا، أك معشى، نحػ: زيج في الجار قائًسا.)
 التعخيفات،؛ الجخجاني، 1614، ص3، جشسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ؛ الحسضخؼ، 3، ص2ج
 (.81، 1ج

ػ في ب سقط)ال في حالة الفعل فضطغ في جأني زيج راكبًا إف راكبًا ىضئتو ليحا الفاعل مصمقًا(.  (4)  
 في ب سقط)إلخ(.   (5)
 في ب سقط)بو(.   (6)
 في ب زيادة)قػلو(.   (7)

ػ في ب  سقط)أؼ عمى الجسضع كالتفخيق(.  (8)  
ػ في ب)لقضت راكبا زيجًا راكبا( في ب زيادة)كلقضت زيجًا راكبا(.  (9)  

 في ب )التعخيف(.   (10)
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بجشب صاحبو كيجػز عمى  (2)كل فاألكلى جعل (1)لع يكغ " مشحجرة كإف مرعجلقضت ىشجًا " :نحػ

ضعف جعل حاؿ السفعػؿ بجشبو كتأخضخ حاؿ الفاعل لتقجـ رتبة السفعػؿ عمى رتبة الحاؿ كقجمت 

حاؿ السفعػؿ عمى الحاؿ الفاعل إذ ال أقل مغ كػف أحج الحالضغ بجشب صاحبو لسا لع يكغ كل 

زيج راكبًا ((3))نحػ: "لقضت خخعمى اآل أحج حالي الفاعل كالسفعػؿكيجػز عصف كاحج بجشب صاحبو 

 .(4)"كماشضاً 

أؼ في كل ما أضضف إلضو غضخ العامل في الحاؿ ككاف  :في مثمو (5)لسزاؼ إليوا : إذقػلو

َبْل َنتَِّبُع ِممََّة  " :السزاؼ فاعبل أك مفعػاًل يرح ححفو كقضاـ السزاؼ إلضو مقامو كسا لػ قمت

ال كسا في السثاؿ  أك :السزاؼ جدء السزاؼ إلضو كسا في السثاؿ الثانيسػاء كاف ((6))ِإْبَخاِىضَع"

 (7).األكؿ

                                                           

 لع تكغ(. في ب )متخحرة إف   (1)
إف كاف الحاالف مختمفتضغ فالتفخيق كاجب نحػ: "لقضتو مرعجا مشحجرا "أؼ لقضتو كأنا مرعج كىػ مشحجر أك 

خ التيانػؼ في مػسػعة قػؿ الخضي: إف كانتا مختمفتضغ فإف كاف بالعكذ. كإف كانتا متفقتضغ فالجسع أكلى.ذك
، كإف لع لقيت ىشجا مرعجا مشحجرة"قخيشة يعخؼ بيا صاحب كّل كاحج مشيسا جاز كقػعيسا كضف كانتا نحػ: "

شخح الكافية ابغ مالظ،  تكغ فاألكلى أف يجعل كّل حاؿ بجشب صاحبو نحػ: "لقضت مشحجرا زيجا مرعجا".)
التيانػؼ،   ؛274، ص2ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،؛ ابغ عقضل، 755، ص2، ج الذافية

 (.615، ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات
 في ب سقط)كل(.   (2)

ػ في ب سقط)نحػ لقضت(.  (3)  
أسخار ؛ األنبارؼ، 218، ص1ج األصػؿ في الشحػ،؛ ابغ الدخاج، 166، ص4ج السقتزب،انطخ: )السبخد،    (4)

 (.151، ص1، جالعخبية
،انطخ: )أحسج نكخؼ،    (5) ؛  134، ص1ج الكميات،؛ أبػ البقاء، 92، ص1ج دستػر العمساء = جامع العمـػ

 (.613، ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحاتالتيانػؼ، 
  (6) )بل نتبع إبخاىضع مقاـ ممة إبخاىضع(ػ في ب 

اُج: ِفي َقْػِلو تعاَلى:    (7) [ َنَرَب: َحِشضفًا، عَمى الحاِؿ، 2]البقخة/ ( 135...َبْل ِممََّة ِإْبَخاىضَع َحِشضفًا...) َقاَؿ الدَّجَّ
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معشػيًا  يكػف الفاعل أك السفعػؿ إلخ نطخ ألف السخادَ  "قائساً "أف كفضو ((1)) أؼ كفي قػلو: : كفضوقػلو

 تدسضة لمسعسػؿ باسع العامل. (2)كػف عاممو معشػيًا فكأف

زيج " :مغ غضخ لفع يجؿ عمضو نحػ (3) التذبضو الفعل ذلظ كسعشىف فضو معشى مسا كا :: كنحػهقػلو

الذأف بسعشى السرجر (5)فبلف"  ااقعكأما نحػ: "شأنظ ك (4) "اسع الفعل"ك "السشدػب"ك "عسخك مقببل

ما يعسل عسمو كىػ مغ تخكضبو كاسع الفاعل كالسفعػؿ  (6)علبذبو الف :كسا ذكخنا اعمع أف السخاد

 معشى الفعل كال يكػف مغ صضغتو. (8)ستشبط مشوكبسعشى الفعل فا ((7)) السذبية كالسرجر كالرفة

عشجنا كفي  (1)عمى قائساً "ا تقجيع ساألكلى فضي "قائساً كلعمو في الجار " "(9)جنا قائساً كلضتظ ع": قػلو

معشى الغخض مغ الحاؿ تقضضج الحجث السحكػر فقط كال  كالغخض يحرل بيا إلخ ذلظ ألفّ  ،(2)"الجار

 لمتعخيف ىشاؾ فمػ عخفت كقع التعخيف زائجًا ضائعًا.

                                                           

َأفَّ ِإْبَخاىضَع َحِشَف ِإلى كالَسْعَشى: بل َنتَِّبُع ِممََّة ِإبخاىضَع ِفي حاِؿ َحِشضِفضَِّتو، َكمعشى الَحِشِفضَِّة ِفي المَُّغِة: الَسْضُل، َكاْلسْعَشى 
، 1ج الجسل في الشحػ،؛ الفخاىضجؼ، 213، ص1ج معاني القخآف كإعخابو،الدجاج،   كِديِغ اإِلْسبلـِ.) ِديِغ هللا،

 (.275، ص1ج الكتاب،سضبػيو،   ؛97ص
ػ في ب سقط)أؼ كفي قػلو كفضو(.  (1)  

 في ب )فكأنو(.   (2)
 في ب)التثشضة(.   (3)
: ىػ ما يعسل عسل الفعل كيكػف فضو حخكفو أؼ حخكؼ الفعل كاسع الفاعل كاسع السفعػؿ كاسع شبو الفعل   (4)

التفزضل كالّرفة السذّبية كالسرجر، كيقابمو معشى الفعل كىػ ما يدتشبط مشو معشى الفعل كال يكػف فضو 
ؼ مػسػعة كذا؛ التيانػؼ،  90، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،حخكفو. انطخ: )الدمخذخؼ، 

 (.1005، ص 1، جاصصبلحات
 في ب)شأنظ كاقفا فبلف(.   (5)
 في ب)بذبو الفاعل(.   (6)

ػ في ب سقط )السذبية(  (7)  
 في ب)ما يدتشبط مشو(.   (8)
 في ب)كلتبظ عشجنا قائسًا(.   (9)
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ؿ ما مشو إلى التعخيف إلخ ىػ عضغ التعمضل األكّ بحدب معشاىا أؼ السخاد  (3): كألنيا ال تحتاجقػلو

 .(4)شدخة بجلضةلفكأنو 

مغ  ((6))ما يسضدىا ((5)) يحكخ الذيء أكال ثع : كاف بضانيا بالػصف إلخ ذلظ ألف األكلى أف يبضغقػلو

 قضج ذلظ الحجث. (8)بضضغ [201]ب/ضغبضالحجث السشدػب إلضو ثع  (7)ضغبضغ أمثاليا ثع يب

الػاقعة حاال معخفة معارؼ  مثل ىحه السرادر (9):قاؿ سيبػيو: كجػابو تأكيميسا بالشكخة قػلو

 مصمقة لمحاؿ السقجرة.نيا مفعػالت إنيا مشرػبة عمى أَ  (1):كقاؿ ابػ عمىّ مػضػعة مػضع الشكخات 

                                                           

 في ب)فضيا( في ب سقط)عمى(.   (1)
 في ب زيادة )قػلو(.   (2)

كعجدتيا َخْسَدة َكَسا صشع ِسضَبَػْيو كالسبخد ِفي السقتزب َكاْبغ الدخاج ِفي اأْلُُصػؿ  ِباْلِفْعلِ األحخؼ اْلَخْسَدة السذبية 
َكاْبغ َمالظ ِفي التديضل اَل ِستَّة َكَسا صشع آَخُخكَف أِلَف َأف َكِإف َكاِحَجة َكِإنََّسا تكدخ ِفي َمَػاِضع كتفتح ِفي 

ـَ الربا ركاجع" َأك بعضج الػقػع مثل: "لضت ليحا  ليت"َمَػاِضع. " تفضج التسشي كىػ شمب الستعحر مثل: "لضت َأيا
"  لعل"الفقضخ صضغًة تغشضو عغ الدؤاؿ"، كتْأتي قمضبًل لمسسكغ القخيب مثل: "لضتظ ترحبشا".ك" كيقاؿ فضيا "علَّ

جي مثل "اجتيج لعمظ تشجح ىحه السخة"، أيزًا، تفضج التػقع كىػ حرػؿ السسكغ، فإف كاف محبػبًا َأفادت التخ 
، 2ج الكتاب،كإف كاف مكخكىًا َأفادت اإِلشفاؽ مثل: "ال تعمق َأممظ بفبلف لعمو ىالٌظ الضـػ َأك غجًا". )سضبػيو،  

ابغ مالظ،   ؛229، ص1ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،   ؛108، ص4ج السقتزب،؛ السبخد، 148ص
، 1، جالجػامع ىسع اليػامع في شخح جسع؛ الدضػشي، 61، ص1ج ،تدييل الفػائج كتكسيل السقاصج

دار الفكخ ؛  السػجد في قػاعج المغة العخبية،ق(.1417؛ سعضج بغ دمحم بغ أحسج األفغاني )ت : 484ص
 (.240، ص1ـ، ج2003ىػ ؛ 1424لبشاف، ط:  –بضخكت 

 في ب)ال تحتاج( في األصل)اليحتاج(.   (3)
 دخة بجلضة(.في ب)ما ال فكأنو ن   (4)

ػ في ب سقط)الذيء أك ال ثع( في ب)بحكخ(.  (5)  
ػ في ب زيادة)كتخرضريا(.  (6)  

 في ب)بضغ(.   (7)
 في ب سقط)بضضغ(.   (8)
 (.397، ك394، ص1، جالكتابانطخ:)سضبػيو،    (9)
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إذ ال  "تساـ الذخب" ((3))عجـ نو عبارة عغعبارة عغ تساـ الذخب فالرػاب أ(2) نقز الجخاؿ :قػلو

 (5)ع عمى تخكو.ئحتى يبل "الذخب"تساـ   (4)اشتقاؽ عمى

ُيْع ِبَقِزيِزِيعْ  ": قػلو  :قػلول مث (7)خبخه "بقزضزيع"مبتجأ ك "قزيع"األصل فضو أف يكػف  (6)" َقزُّ

معشى  إلى فيّ (1)كفػه ثع انسحى عغ الجسمتضغ "أعشي قزيع بقزضزيع" (8) " َكّمسُتو ُفػُه إلى فيَّ  "

                                                           

 (.504، ص1، جالسدائل البرخياتانطخ:)أبػ عمي الفارسي،    (1)
 في ب)كنقس الجحاؿ(.  (2)

خاؿِ كلع ُيْذِفْق عمى    فأْكَرَدىا الِعخاَؾ كلع َيُحْدىا   َنَغِز الجِّ
 البضت مغ الػافخ، لمبضج العامخؼ:

بفتح الشػف كالغضغ السعجسة كبالراد السيسمة: مرجر، نغز الخجل إذا لع يتع مخاده،  "الشغز" السفخدات الغخيبة:
جاخمة، كأصل الّجخاؿ: أف يجخل بعضخ قج شخب بضغ بكدخ الجاؿ السيسمة كالخاء السعجسة: مغ الس "كالجخاؿ"

بعضخيغ لع يذخبا، يفعل بو ذلظ لزعفو، كأّف ضعفو مشعو مغ الّخّػ فى الّذخب األّكؿ، فضشّغز عمضيسا شخبيسا 
، بزاد معجسة عمى كزف كعب، كىػ التحخؾ كإمالة الخأس نحػ نغس الجخاؿبإدخالو بضشيسا. كيخكػ: عمى 

ل أعشاقيا إلى الساء في الجخاؿ بذجة كتعب. ضسضخ يعػد إلى العضخ. )َلِبضج بغ ربضعة بغ الذيء. يخيج أنيا تسض
، اعتشى بو: حسجك ديػاف لبيج بغ ربيعة العامخي ىػ(،41مالظ، أبػ عقضل العامخؼ الذاعخ مغ الرحابة )ت: 

 ؛372، ص1ج الكتاب،سضبػيو،   ؛70، ص1ـ، ج 2004ىػ ؛  1425، 1شّساس، دار السعخفة، ط
 شخح؛ الػقاد، 21، ص3ج أمالي ابغ الذجخي،؛ ابغ الذجخؼ، 17، ص1، جشخح أبيات سيبػيولدضخافي،  ا

 ( 579، ص1ج الترخيح عمى التػضيح،
ػ في ب سقط)عجـ(.  (3)  

 في ب )إذ ال اشفاؽ عغ(.  (4)  
أبيات شخح الدضخافي،   ؛372، ص 3ج السقتزب،السبخد،  ؛372، ص1ج ، الكتاب،انطخ:) سضبػيو   (5)

 (.17، ص1ج سيبػيو،
يْع ِبَقِزيِزيْع ،يقاؿ: جاء القـػ مغ عشج آخخىع، كجاءكا    (6) كجاءكا عمى َبْكَخِة أبضيع، كجاءكا بأجسعيع،  َقزُّ

الداىخ في معاني كمسات أبػ بكخ األنبارؼ,  ؛300، ص1ج إصبلح السشصق،ابغ سكضت،  كقضل: أؼ: كمُّيع. )
 (.368، ص1، جالشاس

 (.374، ص1ج الكتاب،سضبػيو،  ؛427، ص1ج السدائل البرخيات،خ: )أبػ عمي الفارسي، انط    (7)
التى لضدت برفٍة، كال مرادَر ألنَّو حاٌؿ َيقع فضو األمخ فضشترب ألنو مفعػؿ بو،  ما َيشترب مغ األسساء   (8)

، كأنَّو يقػؿ:  ، أػ كّمسُتو كىحه حالو. فالخفُع عمى كّمسُتو كُفػه إلى ِفىَّ كبعُس العخب يقػؿ: كّمسُتو ُفػه إلى ِفىَّ
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ُيْع  "كمعشى (2)مذافيسا " فػه إلى فيَّ "يع معشى السفخد ألف معشى ضالجسمة كالكبلـ لسا ف َقزُّ

 قبل اإلعخابما إعخاب  اه مؤدّ  (3)ت السفخدا كثضخيغ مجتسعضغ فمسا قامت الجسمة مقاـ "ِبَقِزضِزِيْع 

 ج  ك يَ ذُ "أؼ  "جضَ بِ  جٍ يَ "في  :مقامو ككحا يشبغي أف يقاؿ مشيا كىػ الجدء األكؿ إعخاب السفخد الحؼ قامت

بجرىع أؼ كل شاة  شاةالذا  (5)بعت" :عقػليككحا  "بالشقجِ  قجُ الشَ " (4)أؼ عمى ححؼ السزاؼ "ج  ي يَ حِ بِ 

كالػاك  "ادرىسك  (6) بجرىع كقػليع: "رجل خضخ مغ امخأة أؼ كل رجل ككحا قػليع بعت الذاة شاة

 لقبػليسا اإلعخاب .((8))الجدءاف فشرب ىشا  "بجرىع"مقخكف ((7)) مع أؼ كل شاة بسعشى

 :عمغ الجَ الَجسَّاَء  "ك ىحا في الحاؿ السعخفة غضخ السرجر (9)"َمَخْرُت ِبِيُع الَجّساَء الَغِفيخَ  "ع: قػلي

كىػ الدتخ بسعشى الغافخ أؼ الداتخ كىػ صفة الجساء أؼ الجساعة الكثضخة (10)كىػ الكثضخ كالغفضخ 

                                                           

قػلو كّمسُتو كىحه حالو، كالشرُب عمى قػلو: كّمسُتو فى ىحه الحاؿ، فانَترب ألنو حاؿ كقع فضو الفعل. 
 (.236، ص3ج السقتزب،؛ السبخد، 391، ص1ج الكتاب،)سضبػيو، 

 في ب )كفق(.   (1)
 في ب زيادة)صارت افيا( في ب سقط)مذافيسا(.   (2)
 في ب )السفخد كأدت(. (3)

 في ب سقط)أؼ(.   (4)
 في ب)بعت( في األصل)بعضت(.   (5)
 في ب سقط) بجرىع أؼ كل شاة بجرىع كقػليع رجل خضخ مغ امخأة أؼ كل رجل ككحا قػليع بعت الذاة شاة(.   (6)

ػ في ب سقط)مع أؼ كل شاة(.  (7)  
ػ في ب)الخبخاِف(.  (8)  

جعل مرجرًا فانترب كانترابو في قػلو، فأكرَدىا الِعَخاَؾ َكَلْع َيُحْدىا )صجر بضت لمبضج، ىػ اسٌع َقاَؿ سيبػيو:    (9)
كعجده: كلع يذفق عمى نغز الجخاؿ، كَقاَؿ بعزيع: الجسَّاء َبْضَزُة الخأس اَل ستػائيا، كىي َجساء اَل حضػد 

،  سضبػيو مخ الَجسَّاء الَغِفضَخ، كَجسَّاء الَغِفضِخ.)ليا، كالَغفضخ: ألنيا تغفخ الخأس، أؼ ُتَغِصضو، كُيَقاؿ: ىع في ىحا األ
، 2ج مجسع األمثاؿ،؛ الشضدابػرؼ، 363، ص1، جعمل الشحػ ؛ ابغ الػراؽ،375، ص1ج الكتاب،

 (.271ص
 في ب زيادة)مغ الغفخ(.   (10)
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َكَلَقْج   :(1)لو عقػليختبضغ كالبلـ في االسسضغ زائجة كسا في تؿ أؼ ماألكؿ فاألكّ  :عقػليالداتخة كمشو 

 .(2) أمخُّ عمى المَِّئضِع َيُدبُّشي

: كفضو أؼ في ىحا التعمضل نطخ ألف ذا الحاؿ ال يحتاج إلى تخرضز بتقجـ الحاؿ عمضو ألنو قػلو

 ((3)) إلى التخرضز كاف فاعبل فقج تخّرز بتقجيع الحكع عمضو كإف كاف مفعػال فبل يحتاجإف 

 أصبل.

و إذا اعمع أنو يجػز تشكضخ ذؼ الحاؿ مغ غضخ تقجيع الحاؿ عمض(1)االسع الػاحج  أؼ كػف  لكػف  :قػلو

أك نيي  "جاءني رجل راكباً فمسا ": نحػ ونفي أك شبي (2) تقجموب اختز بػصف أك باإلضافة أك

  .كزيج راكبضغ" (4)راكبا جاءني رجل" :أك كاف معخفة مذاركة لتمظ الشكخة في الحاؿ نحػ (3)ستفياـاإل
                                                           

 في ب)قػلو( في ب سقط)لو(.   (1)
 ُثسََّت ُقمُت ال َيْعِشضشيَفَسَزْضُت   َكَلَقْج أمخُّ عمى المَِّئضِع َيُدبُّشي 

 ىػ رجل مغ بشي سمػؿ، كىػ مغ الكامل، المغة: "المئضع" الذحضح الجنيء الشفذ، كركؼ: فسزضُت ُثسَّْت ُقمُت. قائمو:
يقػؿ: وهللا إنشي ألمّخ عمى الخجل الجنيء الشفذ الحؼ مغ عادتو أف يدبشي، فأتخكو كأذىب عشو كأرضي  السعشى:

 . يقرجني بيحا الدبابنفدي بقػلي ليا: إنو ال
"كلقج" الػاك لمقدع كالسقدع بو مححكؼ كالبلـ كاقعة في جػاب القدع، "أمخ" فعل مزارع كفاعمو مدتتخ فضو،  اإلعخاب:

"عمى المئضع" متعمق بأمخ، "يدبشي" فعل مزارع كالفاعل ضسضخ كالشػف لمػقاية كالضاء مفعػؿ بو، كالجسمة في 
ل كفاعل، "ثست" حخؼ عاشف كالتاء لمتأنضث، "قمت" فعل ماض كفاعمو، محل جخ صفة لمئضع، "فسزضت" فع

"كإعخاب الخكاية األخخػ ضاىخ". "ال" نافضة، "يعشضشي" فعل مزارع كفاعمو ضسضخ مدتتخ فضو كالشػف لمػقاية 
"المئضع يدبشي" حضث كقعت الجسمة نعتا  الذاىج فيو: .كالضاء مفعػؿ، كالجسمة في محل نرب مقػؿ القػؿ

 مػاضعذكخ في .عخفة كىػ "المئضع" السقخكف بأؿ. كإنسا ساغ ذلظ؛ ألف "أؿ" فضو جشدضة، فيػ قخيب مغ الشكخةلمس
 شخح ابغ مالظ، ؛333، ص3ج الخرائز،ابغ جشي،  – 24، ص3ج الكتاب،كثضخة .نحكخ مشيا:) سضبػيو، 

؛ 948، 2، جابغ مالظتػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ؛ السخادؼ، 1271، ص3، جالكافية الذافية
، 1، ج55الذاىج، خدانة األدب،؛ البغجادؼ،  47، ص1ج أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،،ابغ ىذاـ، 

 (.357ص
 في ب )لو كلقج أمّخ عمى المئضع يبشى البضت(.   (2)

  (3)ػ في ب سقط)إلى تخرضز( 
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لة التذبضو فإف آ "زيج قائسا كعسخك قاعجا" :نحػ (5)ضغض: إال إذا كاف أؼ العامل السعشػؼ ذا الحجثقػلو

 الحالة التي يذتخكاف فضيا ِمْغ ُحْدغٍ السذبو كالسذبو بو كىسا  (6)ىلسا دؿ عمى الحجثضغ اعشي حجث

ح بجشب صاحبو السرخّ ((7)) لـد أْف يكػف مشرػب كلكلع يتسضد الحجثاف أحجىسا مغ اآلخخ  كغضخه

السعشػؼ  فضمـد تقجيع السعسػؿ عمى العامل (8)بو دفعا لبللتباس السسثلُ  السسثل ك بو الحؼ ىػ

مقًا ألنيسا الحاؿ عمى الطخؼ كشبيو مص أف ال يتقجـ :السرشف واعمع أف مقتزى ما قال (9)الحجثضغذ

كأجازه نطخًا إلى ضعف الطخؼ  ال يجيده أصبلً  (10)خبلؼ فديبػيوكفضو  أيزًا عامبلف معشػياف

فأما مع تأخضخ السبتجأ عغ  "سا في الجارئزيج قا" :تقجيع السبتجأ عمى الحاؿ نحػ (11) طلذخ  األخفر

اتفاقا  "ال قائسا في الجار زيج"ك "قائسا زيج في الجار" :في السشع فبل يجػز كافق سيبػيوالحاؿ فإنو 

الفعل  (12) بضتخك أيزا إذ لضذ مغ ألخفرالحؼ فضو ضعف ما عشج ا لتقجيع الحاؿ عمى عاممو

                                                           

 في ب )أؼ لكػف االسع الػاحج(.   (1)
 في ب )بتقجمو(.   (2)
 في ب)أك استفياـ(.   (3)
 في ب سقط )راكبا(.   (4)

، دليل الصالبيغ لكبلـ الشحػييغالسقجسي،  ؛250، ص2ج أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،انطخ: )ابغ ىذاـ، 
 (.58، ص1ج

 في ب)الحجثضغ(.   (5)
 في ب)حجث(.   (6)

( في ب سقط)حجث(  ػ في ب )الـد (7)  
 في ب سقط)السسثل( في األصل)البللتباس(.   (8)
 في ب)ذؼ الحجثضغ(.   (9)

 في ب)معشػيا(.   (10)
 (41، ص1ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو، 

 في ب )لذخ(.   (11)
 (.502، ص2السعخكؼ باألخفر األكسط، ج معانى القخآف لؤلخفر،انطخ: )األخفر:  

 في ب )تخكب(.   (12)
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الحاؿ الحؼ  (1)ايضنائب عشو أؼ السبتجأ ككحا مقتزاه أف ال يتقجـ عمما صاحبو  كعمى صاحبو كعمى

ز تقجمو عمى عاممو الحؼ ىػ ضخؼ اجػ ب (2)ابغ بخىافح ىػ ضخؼ أك جار كمجخكر مصمقًا كقج صخّ 

 .أك جار كمجخكر لتػسعيع فضو

عمى العامل السعشػؼ أك عمى الطخؼ كالجار كالسجخكر كال يتقجـ عمى معشػؼ  (3)قجـتفإنو ي قػلو:

 غضخىسا مغ التشبضو كالتذبضو كغضخىسا اتفاقًا.

فضفيع مشو جػاز  (4) شفيساليكػف  حضشئح: كفضو أؼ كػنو حااًل عغ فاعل ال يتقجـ نطخ ألنو قػلو

 تقجمو مػافقا لمطخؼ كذلظ فاسج.

 .((5)) دكف الشفي لمسشفي ا: كفضو أؼ كفي الشطخ السحكػر نطخ ألنو يجػز أف يكػف قضجقػلو

 .ف امتشع أؼ كػنو قبل الفعلِ إ: ك قػلو

ابغ خبلؼ [201]أ/أيزًا أف  كالسرشفِ  الذارحِ  إلخ السفيػـ مغ كبلـِ  (1)كيدافخبلفًا البغ : قػلو

ال يتقجـ عمضو الحاؿ اتفاقًا فمػ قضج  في مصمق السجخكر كلضذ كحلظ ألف السجخكر باإلضافةِ  كيداف

 الجخ لكاف أكلى. السجخكر بحخؼِ 
                                                           

 في ب )عمضيسا(.   (1)
 ـ(. 1064 -ق / ...  456-ابغ َبْخىاف الُعْكَبخؼ: )...   (2)

عبج الػاحج بغ عمي، ابغ َبْخىاف األسجؼ العكبخّؼ، أبػ القاسع: عالع باألدب كالشدب. مغ أىل بغجاد. قاؿ ابغ ماكػال: 
كماؿ ذىب بسػتو عمع العخبضة مغ بغجاد. كاف أكؿ أمخه مشّجسا، ثع صار نحػيا، ككاف حشبمضا فتحّػؿ حشفضا. 

إلى إرجاء السعتدلة. عاش نضفا كثسانضغ سشة. مغ كتبو " االختضار " في الفقو، ك " أصػؿ المغة " ك " المسع 
؛ 176، ص19ج الػافي بالػفيات،؛ الرفجؼ، 343، ص13ج سيخ أعبلـ الشببلء،"في الشحػ. )الحىبي، 

 (.176، ص4ج األعبلـ،الدركمي، 
 في ب سقط)قػلو(. في ب)يقجـ(   (3)
 في ب )يكػف قضجًا لمشفي(.   (4)

ػ في ب سقط)دكف الشفي(  (5)  
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 .ال يخفى ما في ىحا الجػاب مغ التعدفِ إلخ  أف كافةكالجػاب  :قػلو

ا إلخ اعمع أف ما يجؿ عمى حجثضغ فراعجا يرمح كل مشيس (2)الحجثضغ ػألنو إذا تعمق بح :قػلو

مشيسا بسحجث اآلخخ  كل كاحجٍ كيتعمق  ا يجؿ عمى حجثضغ يقعاف معاً مَ أحجىسا  :لمعسل عمى ضخبضغ

 (4)تعمق باآلخخ أك يقعافِ يفإف ضخب كل كاحج  "ضارب زيج عسخاً "ك "تزارب زيج كعسخك" (3):نحػ

يتسضد مشرػب أحجىسا مغ  كمثل ىحيغ ال "تشازعشا الحجيث" :كبلىسا بذيء كاحج نحػكيتعمق 

ضخفا ىسا ك  "اً كعسخك قاعج ذاتع زيج قائساً ت" :فعػال بو كقج يتسضد حاالىسا نحػخخ ممشرػب اآل

في كحا  "الكدائي إالّ  (6)أىل الكػفةِ "ك "سيبػيوإاّل  (5) أىل البرخةِ  اختمف" :كمدتثشاىسا نحػ

 مشيسا بغضخما يجؿ عمى حجثضغ يجػز تعمق كل  :ثانييساك

                                                           

تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ؛ السخادؼ، 110، ص1ج شخح الكافية الذافية،انطخ: )ابغ مالظ،    (1)
 (.307، ص2ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،الدضػشي،  ؛707، ص2ج ابغ مالظ،

 في ب )بجػ الحجثضغ(.  (2) 
؛ الخضي 92، ص1، جشخح كتاب الترخيفأبي عثساف السازني،  السشرف،انطخ: )ابغ جشي،    (3)

 (.100، ص1ج شخح شافية ابغ الحاجب،اإلستخاباذؼ؛  
 في ب)تعمق باالخخ أك يقعاف معًا(.   (4)
:  ىي السجيشة السذيػرة التي بشاىا السدمسػف؛ كىي كثضخة الشخضل كاألشجار كىي مغ مجف العخاؽ. َخةُ الَبْر    (5)

بضخكت  -دار صادر  آثار الببلد كأخبار العباد،؛ القدكيشي,  430، ص1ج معجع البمجاف،)ياقػت الحسػؼ، 
 (.309، ص1ج
السجيشة الكبخػ بالعخاؽ، كىي أكؿ مجيشة اختصيا السدمسػف بالعخاؽ في سشة أربع عذخة، كىي عمى  الكػفة:   (6)

معطع الفخات. كندليا جساعة مغ أصحاب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مشيع عمي بغ أبي شالب كابشو الحدضغ رضي هللا 
تحقضق: عبج الخحسغ بغ  األنداب،ػ(، ى562عشيسا. )عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر السخكزؼ، أبػ سعج )ت: 

، 11ـ، ج1962ىػ ؛  1382، 1يحضى السعمسي الضساني كغضخه، مجمذ دائخة السعارؼ العثسانضة، حضجر آباد، ط
 (.501، ص1ج الخكض السعصار في خبخ األقصار،الحسضخؼ،  ؛ 99ص
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ثٌ مُ  خخ ككقػعو في كقت أخخ أك مكاف آخخ كعمى حاؿ آ((1)) كبغضخ ما يتعمق بو اآلخخخخ اآل حجِّ

كبيسا ككػنيسا غضخىسا كيجػز اختبلؼ مزخ  "ضخب مغ عسخكٍ أ جزي" :نحػ(2)أفعل التفزيلكذلظ 

لة ككحا آ سا كمكانضيسا كحالضيسايضككحا اختبلؼ زمان "لخالج مغ بكخٍ  ضخبُ أزيج لعسخك " :نحػ

 لَ أفعَ أف بضشيسا يجؿ عمى حجثضغ يجػز اختبلؼ زمانضيسا كمكانضيسا كحالضيسا كالفخؽ (3)التذبضو

أحدغ مغ " (4)زيج معشىبرضغتو ألف الفاضل كالسفزػل حجثى عمى حجثضغ معشضضغيجؿ  :التفزيل

حدشا كلعسخ كالسفزػؿ حدشا كآلة التذبضو ال تجؿ برضغتو عمى حجثضغ  أف لديج الفاضل "عسخك

فضيا (5)حاؿ يذتخكاف  كأف ىشاؾ "زيج كعسخ"ضغ بل تجؿ بسعشاىا عمى حجثضغ مصمقضغ فسعشى شضمع

كغضخىسا كأما أف تمظ الحالة ما ىي فغضخ مرخح بو  "ضخب"ك "حدغ"مغ  متساثمتافِ  فميسا حالتافِ 

يـػ  (8)دابوأ"ك (7) حالتو وضذبإف أريج الت "زيج يػـ الجسعة مثمو يػـ الدبت" (6):في المفع فسعشى قػلظ

                                                           

ػ في ب سقط) كبغضخ ما يتعمق بو اآلخخ(.  (1)  
السذتقات التي يرح أف يتعمق بيا شبو الجسمة، كالتي يرح أف تعسل؛ فضكػف معسػليا : أحج أفَعل" التفزيل"   (2)

أكضح ؛ ابغ ىذاـ، 104، ص2ج شخح الترخيح عمى التػضيح،الػقاد،  مخفػًعا، أك مشرػًبا، أك مجخكًرا.)
 (.428، ص3ج الشحػ الػافي،عباس حدغ،   ؛261، ص3ج السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،

دة)حدشا كلعسخك السفرػؿ حدشا كألة التذبضو ال يجؿ برضغتو عمى حجثضغ معشضضغ بل يجؿ بسعشاىسا في ب زيا   (3)
 عمى حجثضغ مصمقضغ فسعشى: "زيج كعسخك أف ىشاؾ(

َبو ِإَلى السَذبَّو ِبو َكَذِلَظ َقْػلظ: أنَت كديج كالتذبضو َيْأِتي عمى َضْخَبضغ: كاؼ التَّْذِبيو  تذبضو  الَِّتي َتأتي إليراؿ الذَّ
ْرىع" اَل ُيغاِدر ِمْشو َشْضئا َكىَحا الَساء َكيحا الَساء  فتذبيو اْلَحِقيَقةَحِقضَقة كتذبضو ببلغًة  ْرىع َكيحا الجِّ قػُلظ: "ىَحا الجِّ

، )سضبػيو. أْعساُليْع كَدخاٍب ِبِقضَعةٍ َكىَػ التَّْذِبضو غضخ اْلَحِقضِقّي فشحػ َقْػلو عد َكجل:  َتْذِبيو الببلغةَكأما 
 (.228، ص4ج السخرز،ابغ سضجه،  ؛ 350، ص4ج السقتزب،السبخد،  ؛69، ص1ج الكتاب،

 في ب سقط )زيج(.   (4)
في ب سقط ) حدشا كلعسخ كالسفزػؿ حدشا كآلة التذبضو ال تجؿ برضغتو عمى حجثضغ معشضضغ بل تجؿ   (5) 

 ىشاؾ( في ب)حاؿ فضذتخكاف(. بسعشاىا عمى حجثضغ مصمقضغ فسعشى زيج كعسخ كأف
 (. 349، ص2ج شخح تدييل الفػائج،ابغ مالظ،   ؛171، ص4ج السقتزب،انطخ: )السبخد،   (6) 
 في ب )أف زيجًا يذبو حالتو(.   (7)
 في ب)دابو(.   (8)
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 :ىحا فشقػؿر تقخّ إذا  (1)كالجاِب  بسعشى الحالةِ  مشرػبافِ  فالطخفافِ  "الجسعة حالتو كدابو يػـ الدبت

 "َفاَعَل بأؼ "ك ،"ألة التذبضو"ك ،"التفزضلِ  أفعلِ "خخ في كل كاحج مغ الحجثضغ مغ اآل (2)دتسضّ  لسا لع

ل كغضخىسا مّسا يجؿ عمى حجثضغ حتى يجعل مشرػب كل كاحج بجشبو ألـد أف يكػف مشرػب اعَ فَ كتَ 

كبكخ (4)مشظ  نحػ: "زيج مّشى كعسخك دفعا لبللتباس (3) كل حجث بجشب صاحبو السرخح بو

 .(5)مشو لمجارِ  لمزضف أكـخ

 .اإلشارةِ  التفزضل بل تعمق باسعِ  لع يتعمق باسعِ  (6)أؼ الحالة الثانضة : ألف الثانضةقػلو

البدخية  ةِ في غضخ حال "رشباً  أشضب مشو (7)بدخالىحا " :: كلضذ كحلظ ألنو يرح أف يقاؿقػلو

فإنو جائد اتفاقا مع خمّػ السبتجأ  "زيج راكبًا أحدغ مشو راجبلً " :كيذكل ىحا القػؿ أيزًا بسثل قػلظ

 .(8)عغ معشى الفعلِ 

تفزضل الذيء عمى كلدـك  "البدخية"بحاؿ  : عغ أحج ىحيغ الػجيضغ ىسا لدكـ تقضضج اإلشارةِ قػلو

كقػع  مقرػد اإلتضاف بالحاؿ تخرضز ألف ألف اإلنذائضة ال تقع حاالً  كاحجةٍ  نفدو باعتبار حالةٍ 

                                                           

ْأبُ    (1) ْأُف، ىَػ ِمْغ َدَأَب ِفي الَعَسل ِإَذا َججَّ كَتِعَب، َما َزاَؿ َذاؾ ِديَشو، َأؼ دأبو كعادتو.) ابغ دريج  :الجَّ العادُة كالذَّ
 (.369، ص1فرل الجاؿ، ج لداف العخب،؛ ابغ مشطػر، 688، ص2ج جسيخة المغة،األزدؼ، 

 في ب)لسا لع يتسضد(.   (2)
ا يجؿ عمى حجثضغ حتى يجعل مشرػب كل كاحج بجشبو ألـد أف يكػف في ب سقط )كتفاعل كغضخىسا مسّ    (3)

 في ب زيادة)كغضخىسا(. مشرػب كل حجث بجشب صاحبو السرخح بو(.
 في ب)نحػ: زيج مشي عسخك مشظ(.   (4)
 (.226، ص1ج األصػؿ في الشحػ،انطخ: )ابغ الدخاج،   (5)
 في ب سقط)أؼ الحالة الثانضة(.   (6)
 في ب )ىحا بدخ(.   (7)
ييمي،انطخ: )الديضمي،    (8)  التػضيح، شخح الترخيح عمى؛ الػقاد، 308، ص1ج نتائج الفكخ في الشَّحػ لمدُّ

 (.349، ص2ج شخح تدييل الفػائج،؛ ابغ مالظ، 598، ص1ج
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أف السجيء الحؼ  "جاءني زيج راكباً " (2):فسعشى قػلظ (1) الحاؿ مزسػف  عاممو بػقت كقػع مزسػف 

 شبوالحاؿ  فّ إِ  :كلحا قضل الحؼ ىػ مزسػف الحاؿِ  كاقع كقت كقػع الخكػبِ  ىػ مزسػف العاملِ 

عمى يقضغ مغ حرػؿ  لدت كأنت في الصمبضةِ  (4)إيقاعيةأك  شمبيةا مّ كاإلنذائضة إ شىمع(3) الطخؼ

 :ا اإليقاعضة نحػمّ العامل بػقت حرػؿ ذلظ السزسػف ك إفكضف تخرز مزسػف  مزسػنيا

فإف الستكمع ال يشطخ أيزا إلى كقت يحرل فضو مزسػنيا بل مقرػدة مجخدة إيقاع  "بعت كشمقت"

كقت  ((5))بالعقل ال مغ داللة المفع بمفع اإليقاع كقػع بل يفخؽ  لقرج كقتِ  مزسػنيا كىػ مشاؼٍ 

 .(6)كقػع مزسػنو

 ((1))خيتجؿ عمى الثبػت كالتقج (8)الجسمة االسسيةأف إلخ اعمع  (7)إلى: ألف االسسضة خارجة قػلو

فرجرت الجسمة التي  ((2))ربطٍ  فاحتضج فضيا إلى فرل [202]ب/يخِ االنتقاؿ كعجـ التقج كاصل الحاؿِ 

                                                           

 في ب)مزسػف كقػع عاممة بػقت مزسػف كقػع الحاؿ(.   (1)
 (.31، ص1، جالفخكؽ المغػية؛ ابغ ميخاف العدكخؼ، 150، ص1ج أسخار العخبية،انطخ: )األنبارؼ،    (2)
 في ب)أف الحاؿ يذبو الطخؼ(.   (3)
ىي: الشدب الػاقعة بضغ الفعل كالسفعػؿ، كسسضت إيقاعضة؛ ألف الفعل الستعجؼ كاقع عمى مفعػلو  اإليقاعية   (4)

نحػ: "نػمت المضل" أؼ: أكقعت التشػيع عمى المضل، كحقو أف يقع عمى الذخز، كقضل: اإليقاعضة غضخ مشطػر 
لقرج كقت الػقػع  فضيا إلى كقت يحرل فضو مزسػنيا كالسقرػد بيا إنسا ىػ مجخد اإليقاع كىػ مشاؼ

السشياج حامج عػنى،   ؛277، ص2ج حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،)الرباف، 
 (.58، ص4ج الػاضح لمببلغة،

ػ في ب سقط)كقِت كقػع بل يفخؽ بالعقل ال مغ داللة المفع بمفع اإليقاع (.  (5)  
 (.31، ص1؛ ابغ ميخاف العدكخؼ، الفخكؽ المغػية، ج150، ص1ج أسخار العخبية،انطخ: )األنبارؼ،   (6) 
 في ب سقط)إلى(.   (7)
كىي التي تكػف مبجكءة باسع بجءا أصضبل، كالجسمة السكػنة مغ السبتجأ كالخبخ، نحػ "الحقُّ  اْلُجْسَمُة االسِسيَُّة:   (8)

شخح السفرل ابغ يعر،  ريَب فضو.) مشرػٌر" َأك ِمّسا َأصُمو مبتجأ كخبٌخ، نحػ "إف الباشل مخحكٌؿ. ال
 الشحػ الػافي،؛ عباس حدغ،284، ص3ج جامع الجركس العخبية،؛ الغبليضشى، 230، ص1، جلمدمخذخي 

 (.446، ص1ج
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ارتباط خاص التي أصميا الجسع كداؿ عمى  (3)الػاكبلؿ بسا ىػ مػضػع لمخبط أعشي أصميا االستق

 عمى استقبلليا. (4)أف الجسمة لع تبق األمخِ  بالحالضة لضؤذف مغ أكؿِ 

 كالرمة بالسػصػؿ كالخبخ بالسبتجأ أيزًا. : ألنو رابط عاـ ألنو يخبط الرفة بالسػصػؼِ قػلو

 : ما يأباه أؼ االرتباط الخاص.قػلو

مغ الجسل  غضخ الحاؿِ (5)في حضث ال يػجج  الخاص بالحالضةِ  : ألنيا دالة عمى االرتباطقػلو

 "إال"كذلظ بػقػعيا بعج انفراؿ  (6) إذا حرل ليسا "الخبخ"ك ،"الرفةِ "إال في  بالسفخداتِ  السختبصة

إذا كقعت الرفة بعج  "إال"ك "ما جاءني رجل إاّل كىػ فقضخ"ك ،"إاّل كأنت بخضل (7)ظما حدب:"نحػ

 كانت فعمضة حكع االسسضة فضسا ذكخ ألنوُ  كإف (9)"بمضذ" كحكع الجسمة السرجرةِ (8) "الثسانضة" "كاك"

 .عمى األصح ك ال يجؿ عمى الدماف جخد الشفيلس

                                                           

ػ في ب)التقخيخ(.  (1)  
ػ في ب سقط)ربط(.  (2)  

؛ 2562، ص6، جالرحاحتجسع الذضئضغ كال تجؿ عمى التخيتب. )الفارابي،  الػاك مغ حخكؼ العصف   (3)
 (. 132،ص 1ج تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ،السخادؼ، 

 في ب)لع تبق( في األصل)لع يبق(.   (4)
 في ب سقط)في(.   (5)
 في ب زيادة)كأتى(.   (6)
 في ب)ما حدبتَظ(.   (7)

ْعِخ غضَخ  الثَّساِنَيةُ    (8) :مغ الَعَجِد َمْعُخكٌؼ َأيًزا كُيقاُؿ َثساٍف عمى َلْفِع َيساٍف كلضذ بَشَدٍب كقج جاَء في الذِّ
؛ 167، ص10ج ، السحكع كالسحيط األعطع،ابغ سضجه ؛495، ص1ج ،عمل الشحػابغ الػراؽ، َمْرُخكٍؼ. )
 (.80، ص13ج لداف العخب،ابغ مشطػر، 

أف تكػف مغ  الثاني:أف تكػف مغ أخػات كأف. فتخفع األسع، كتشرب الخبخ.  األكؿ:: أربعة أقداـ: ليا ليذ   (9)
أف تكػف ميسمة، ال عسل  الثالث:أدكات االستثشاء. كيجب نرب السدتثشى بيا، نحػ: قاـ القـػ لضذ زيجًا. 

ضغ. كقضل: تفضج  أف تكػف حخفًا عاشفًا، عمى محىب الكػفضضغ. كلع يثبت كػنيا عاشفة، عشج البرخي الخابع:ليا. 
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 ."راكباً  ((1)) يخكب جأني زيج جاءني زيج" :فسعشى "اسع الفاعل معشى": ألنو كالسفخد ألنو بتقجيخ قػلو

ماضضًا أك  يعتبخ كػنو (2)ذيءل ا: ألف الساضي الػاقع حااًل إلخ ذلظ ألف الفعل إذا كقع قضجقػلو

يفيع مشو كػف الخكػب متقجما  "(3)كبجاءني زيج ر " :حااًل أك مدتقببًل بالشطخ إلى ذلظ القضج فإذا قضل

كقضل أيزًا في تعمضمو  :حتى يقّخبو إلى الدماف السجي فقارنو كحا قضل (4)"قج"عمى السجيء فبلبج مغ 

ضاىخة  "قج"التدمػا لفطو  (5)حقضقضاً  التشاقسلع يكغ  فْ كإ س لفع الحاؿ كالساضي في الطاىخلسا تشاق

يقخب الساضي مغ  "قج"بالشطخ إلى عاممو كلفطة  وِ أك مقجرة في الساضي إذا كاف حاال مع أف حالضتِ 

 . (6) حاؿ التكمع

                                                           

خاج، 459، ص1ج الجشى الجاني في حخكؼ السعاني،السخادؼ،  الشفي.) في قػاعج  المباب؛ دمحم عمي الدَّ
 (.24، ص1ج المغة،

ػ في ب سقط)يخكب جأني زيج(.  (1)  
 في ب)قضج لذيء(.    (2)
 في ب)جائشي زيج راكب(.   (3)
الّتػقُّع. ك )قج( َتِخد  األّكؿ:: خسدة معاف  َحْخٌؼ يجخل عمى الساضي كالسزاِرع؛ كذكخ الّشحػّيػف لػ )قج(  قج:   (4)

 الّثالث:الّتقخيب. كال تخد لمّجاللة عمضو إاّل مع الساضي.  الّثاني:لمّجاللة عمى الّتػّقع مع الساضي كالسزاِرع. 
الّتحقضق. كتخد لمّجاللة عمضو مع الفعمضغ:  الخامذ:الّتكثضخ. ابع:الخّ الّتقمضل. كتخد لمّجاللة عمضو مع السزارع. 

الجشى الجاني في ؛  السخادؼ،  113، ص1ج المسحة في شخح السمحة،ابغ الرائغ،  الساضي كالسزاِرع.)
 (.180، ص 4ج شخح تدييل الفػائج،؛ ابغ مالظ، 256، ك 255، ك254، ص1، جحخكؼ السعاني

ْثَبات اْخِتبَلفا يْمـد ِمْشو لحاتو َكػف ِإْحَجاىَسا َصاِدَقة َكاأْلُْخَخػ َكاِذَبة ىَػ  التََّشاُقس:    (5) اْخِتبَلؼ الجسمتضغ ِبالشَّْفِي َكاإْلِ
مثل: فعل زيج يزاد َقْػلو َكقج ُيػجج الشقضزاف مغ الَقْػؿ َكاَل ُيػجج الزجاف مغ اْلِفْعل... كقضل:َأف الخجل ِإذا 

ار فقج أكد نقضزضغ َمًعا َكَكَحِلَظ َلػ َقاَؿ: َقاَؿ: ِبِمَداِنو زيج فِ  ّج ِإنَّو َلْضَذ ِفي الجَّ ار ِفي َحاؿ َقْػلو: ِفي الزِّ ي الجَّ
، 1ج الفخكؽ المغػية،أحج اْلَقْػَلْضِغ بالدانو َككتب اآلخخ ِبَضِجه َأك َأحجىَسا ِبَضِسضِشو َكاآْلخخ ِبذَساِلو. )ابغ ميخاف، 

 (.305، ص1جالكميات، ؛ أبػ البقاء، 68، ص1ج التعخيفات،؛ الجخجاني، 44ص
 في ب)قج تقخب( في ب )مغ حاؿ التكمع فقط(.   (6)

، ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامعالدضػشي،   ؛331، ص1ج شخح الترخيح عمى التػضيح،انطخ: )الػقاد، 
 (.418، ص1ج
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كقج " ،"رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قػؿ كقج رأيشا" ،"كحا  "كقج عمسشا أنو كلج في يػـ" :: إال بتأكيل بأف يقاؿقػلو

كحا اعمع أنو إذا انتفى  :عمضو الدبلـ قاؿ كقج ثبت أنو" ،"ثبت أنو كلج (1)قج أك" ،"عمسشا حجيثو الضػـ

 .(3)"الػاكِ "كاألغمب تجخده عغ (2)ضخكإذا انتفى ببل لدمو الزس "الػاكُ "السزارع بسا لع يجخمو 

 فضيا إلخ عصف عمى غضخ مؤكجة. ((4)) لع يػجج : أك مؤكجةقػلو

الحاؿ مؤكجة إاّل  (5)كػف فإف مشيع مغ يقػؿ ال ت : عمى اختبلؼ التقجيخيغ أؼ اختبلؼ السحىبضغقػلو

, ] التػبةُثعَّ َكلَّْضُتْع ُمْجِبِخيغ   تعالى: قػلوز كػنيا بعج الفعمضة أيزًا نحػ بعج االسسضة كمشيع مغ جػّ 

9/ 75].  ََكال َتْعَثْػا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِدِجيغ... كجعل كػنيا مقجرة لسزسػف  . ((6)) [2/60, ]البقخة

 .(8)ةال بذخط كجػب الحاؿ السؤكج العامل ((7)) ححؼ بذخط كجػب االسسضةالجسمة 

 "نحػه"ك "حقو"كأما تقجيخا "يعصف عمضظ أبػؾ عصػفاً " :كفي معشاه "(9)عصػفاً ميججؾ "قجر : أف يقػلو

 ."عصػفا"في حاؿ كػنو  "كعخفتو األبَ  تتضقش" :ففضو نطخ إذ ال معشى لقػلظ

                                                           

 في ب سقط)قج(.   (1)
 في ب)الزع(.   (2)
، 5ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر، 113، ص1ج مسحة في شخح السمحة،الانطخ: )ابغ الرائغ،    (3)

 (.93ص
ػ في ب)لع يجخل(.  (4)  

 في ب)ال يكػف(.   (5)
 (.85؛ ىػد  اآلية 74؛ األعخاؼ اآلية  36؛ العشكبػت. اآلية 183)الذعخاء اآلية  (6)

ػ في ب سقط)ححؼ(.  (7)  
السخادؼ،  تػضضح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفضة  ؛756، ص2ج الذافية،شخح الكافية انطخ: )ابغ مالظ،    (8)

 (.235، ص1ج شخح قصخ الشجى كبل الرجى،؛ ابغ ىذاـ، 716، ص2ابغ مالظ، ج
 في ب)عصػفا(.   (9)
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معخفتضغ (1)أف يكػف  يسا أؼ لبلسسضغ في تمظ الحاؿ كيذتخط: عقجىا مغ اسسضغ ال عسل لقػلو

 جامجيغ.

 :[عصف البياف]

 ."جاءني العالع زيج" :(2) أؼ في نحػ كعصف البياف: قػلو

ثبلثة "ك ،رجل مائة" :كالسجخكر في نحػ "اءني رجل شػيلج" :في نحػ كغضخ ذلظ كالرفةِ  :قػلو

 ."رجاؿ

 .بالتشػيغ السقجرِ  إذ لػ مثل بو لكاف مثااًل لمتاـِ  "أحج عذخ": دكف قػلو

 (4)كػف عمى حالو ال يسكغ إضافتو معياأف ي االسعِ  (3)اـلتاـ بشػف شبو نػف الجسع كمعشى ت: كاقػلو

رب عمى تاإلضافة كال يش(5) التثشضة كالجسع مع مع التشػيغ كنػف  كاالسع السدتحضل اإلضافةِ 

خخ بشفدو ال بذيء آ تاـٍ  بيحه األربعة أك عغ مفخدٍ ((1)) بأحج تاـٍ  إاّل عغ مفخدٍ  السفخدعغ  (6)التسييد

                                                           

 في ب سقط )أف يكػف(.   (1)
 في ب سقط)نحػ(.   (2)

َتابع غضخ صفة تػضح متبػعة َأؼ يحرل مغ اْجِتَساعيَسا ِإيَزاح لع يحرل مغ َأحجىَسا عمى  عصف اْلَبَياف:
ااِلْنِفَخاد َفضرح َأف يكػف اْلَسْتُبػع أكضح مغ َتابعو َكاَل يْمـد َأف يكػف َتابعو َأؼ عصف اْلَبَضاف أكضح مغ 

،أحسج نكخؼ،  متبػعو.)  ؛186، ص2ج الكتاب،بػيو،  سض ؛ 234، ص2ج دستػر العمساء = جامع العمـػ
 (.220، ص4ج السقتزب،السبخد،  

 في ب )تساـ(.   (3)
 في ب)معا(.   (4)
 في ب)نػني التثشضة كالجسع كمع(.   (5)
 في ب)كال يشرب عمى التسضضد(.   (6)

كيقاؿ لو: التبضغ كالتفدضخ : ىػ رفع اإلبياـ في جسمة أك مفخد بالشز عمى أحج محتسبلتو. فسثالو في  التسييد: 
، كمثالو في السفخد : "عشجؼ راقػد خبل"، كرشل  كاشتعل الخأس شضبًا الجسمة "شاب زيج نفدًا"، كفي التشديل:  
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 اسع اإلشارة :ثانييساك ،"قرتوليا  اي"ك  ، "يا لو رجبلً " :نحػفي  الزسيخ :أحجىساكذلظ شضئاف 

العامل في ك "((3))زيج رجبل  كحبحا " ((2))[2/]البقخة (26...)َماَذا َأَراَد َّللاَُّ ِبَيَحا َمَثبًل ...  :نحػ

 بفاعمو. التاـِ  ((4))لمفعل في القدسضغ ىػ الزسضخ كاسع اإلشارة لتساميسا كمذابيتيسا التسييد

 :كىحا مثاؿ (6)" كعفػ". قػلو: "مشػ" :أصمو عغ الػاكِ  بةِ السشقم السقرػرةِ  باأللفِ  (5)تثشضتو :قػلو

 [202]أ/:مثاؿ(8) "قفضداف ": قػلوك  ،السػزكفِ  :أيزًا مثاؿ (7)"رشل زيتاً ": قػلوإلخ كقضل  السػزكفِ 

 .(9)"مكضلل"

                                                           

كعمى التسخة مثميا زبجًا  ثػبًا، كمؤل اإلناء عدبًل،زيتًا، كمشػاف عدبًل، كقفضداف بخًا، كعذخكف درىسًا، كثبلثػف 
 ابغ الرائغ، ؛93، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،الدمخذخؼ،  كما في الدساء. كضع كف سحابًا.)

، 2جتػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ، ؛ السخادؼ، 403، ص1ج المسحة في شخح السمحة،
 (.728ص

ػ في ب سقط)بأحج(.  (1)  
 [.31السجثخ. اآلية: ] (2)

ػ في ب)كىحا زيج رجبل(.  (3)  
ػ في ب سقط )لمفعل(.  (4)  

 في ب )تشبضو مشا(.   (5)
 في ب)مشػ كعرػ(. في ب سقط)قػلو(.   (6)

 (.36، ص2ج شخح السفرل لمدمخذخي،السشػاف:  تثشضُة "َمشا"، كىػ مقجاٌر يػزف بو.) ابغ يعر،  
مقجاٌر ُيػَزف بو، كيحتسل أشضاء كثضخة مغ الَسْػُزكنات، كالديت كالعدل كالدسغ، كيقاؿ فضو: ِرْشٌل،  الخشُل:   (7)

، 2ج لمدمخذخي، شخح السفرلكَرْشٌل بكدخ الخاء، كفتِحيا، فالكدُخ أقْضُذ، كالفتح أفرُح.) ابغ يعر،
 (.36ص

 في ب )مرخاف(.   (8)
بًا. كالجسُع قفداٌف. )ابغ جشي،القفضُد ...أعج جسع قفضد كىػ مكضاؿ. أقفدة: ، 2جسخ صشاعة اإلعخاب،  سضًا معخَّ

؛ تيحيب المغة، لميخكؼ، 212، ص1، جالتَّمِخيز في َمعخَفِة أسَساِء األشياء؛ أبػ ىبلؿ العدكخؼ، 226ص
 (. 331، ص8ج

 في ب) السكضل(.   (9)
تقػُؿ: أكفاني الكضَل، ِإَذا أكفاَؾ ما يكضمَظ إيَّاه. كتقػُؿ: كالسكضاُؿ )ُمفعاٌؿ( مَغ الكضِل. كالكضمُة مثُل القعجِة كالجمدِة.  
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أف عشج قرج  الذارح يخكتقخ  السرشفأف السفيػـ مغ كبلـ  إلخ اعمع األنػاعكقت قرج  : إالّ قػلو

سػاء قرج األنػاع أك ال لكغ األكؿ يجب  إفخاد تسيد العجداألنػاع بجسع مصمقا كلضذ كحلظ لػجػب 

"عذخكف :كالثاني يجب كػنو معيا نحػ "تسخا"أك  ،"باً ضخ عذخكف " :نحػ "تاء الػحجة"عغ  خمّػهِ 

 .اآلحادأك "تسخة" فاألكؿ لبضاف عجد األنػاع كالثاني لبضاف عجد ،(1)ضخبة"

 لضذ مشو. (2)إلخ فضو أف الكبلـ في التسضضد عغ الحات السحكػرة "شاب زيج" :: ألنو إذا قضلقػلو

 ]التسييد[:

اكتفى بحكخ الجسع إلخ أقػؿ لػ قاؿ كيصابق في غضخه لكاف أصػب لضتشاكؿ األفخاَد أيزًا  قػلو: كإنسا

 ال يجػز غضخه. ألف عشج قرج  الػاحج األنػاع

لسا عخفت أف تسضضد األعجاد كاجب األفخاد  (4)تسييد األعجاد: أؼ في غضخ الجشذ أؼ في قػلو(3)

  .(2)إلى العذخة جاء تسضضده جسعا مصمقا كالثبلثة(1)ما  مصمقا في

                                                           

يَء: ككمُت لو. ككحلَظ كزنُتو، ككزنُت لو.) التَّمِخيز في َمعخَفِة أسَساِء  أبػ ىبلؿ العدكخؼ،  كمُت لمخَّجِل الذَّ
 (.212، ص1، جاألشياء

األصػؿ في ابغ الدخاج،   .)ك"مكيل"، ك"مػزكف""مسدػح"، السقجرات بالسقاديخ عمى ثبلثة أضخب:  تسييد السقاديخ:
 (.289، ص1ج الكميات،؛ أبػ البقاء،  64، ص1ج المسع في العخبية،؛ ابغ جشي، 307، ص1ج الشحػ،

 في ب)عذخيغ ضخبة(.   (1)
 كبلـ العخب، شخح شحكر الحىب في معخفة؛ ابغ ىذاـ،  655، ص2ج شخح الكافية الذافية،ابغ مالظ،  انطخ:)
 (.293، ص1ج

 في ب زيادة )كالسحكػرة(.   (2)
في ب سقط )قػلو: كإنسا اكتفى بحكخ الجسع إلخ أقػؿ لػ قاؿ كيصابق في غضخه لكاف أصػب لضتشاكؿ األفخاَد    (3)

 أيزًا ألف عشج قرج  الػاحج ])األنػاع( ىامر(. ال يجػز غضخه( في ب زيادة)مػججًا(.
تحتاج إلى ما يسضدىا كحاجتيا. كىي تجيء عمى ضخبضغ: مشيا ما حقو أف األعجاد كالسقاديخ  تسييد األعجاد:   (4)

اإِلضافة إلى السعجكد كذلظ ما كاف مشو يمحقو التشػيغ كمشيا ما ال يزاؼ، كىػ ما كاف فضو نػف أك بشي اسع 
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كلكغ يخد  "كاحج عذخ كأخػاتو" (4)"كع االستفيامية"ذسل ضف لع يكغ بتشػيغ أؼ ضاىخة فأؼ كإ(3)قػلو:

 .(5)"كع الخبخية"عمضو 

 .(7)  الكبلـ في تسضضد السفخد أؼ تسييد السفخدال  (6)تسييد الشدبة: ألنو قػلو

                                                           

المسع في ابغ جشي،   ؛311، ص1ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،  مشو مع اسع فجعبل بسشدلة اسع كاحج.)
 (.345، ص2ج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع،؛ الدضػشي، 64، ص1ج العخبية،

 في ب )إال فضسا(.   (1)
في ب زيادة )مقجـ كإنسا اكتفى بحكخ الجسع إلخ قػؿ: لػ قاؿ كيصابق في غضخه لكاف أصػب لتشاكؿ اإلفخاد    (2)

 أيزًا ألف عشج قرج الػاحجة ال يجػز غضخه(. 
 في ب سقط)قػلو(.   (3)
مسّضدىا فخد مشرػب؛ لذبيو بالعجد السشرػب عمى الّتسضضد؛ ألّنو مغ أحج عذخ إلى تدعة  كع االستفيامّية:   (4)

كتدعضغ ال يكػف إالَّ  كاحًجا. كىحه، يجػز الفرل بضشيا كبضغ مسّضدىا، تقػؿ: )كْع َعْبًجا لظ؟( ك )كع لظ عْبًجا؟( 
 المسحة في شخح السمحة،شع إعخابيا، كال يجػز ذلظ في الخبخّية.) ابغ الرائغ، ؛ كىحه اإلجازة كالِعػض مغ م

؛ ىسع اليػامع في شخح 602، ص1ج العخب، شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ؛ ابغ ىذاـ، 437، ص1ج
 (.350، ص2جسع الجػامع، الدضػشي، ج

َكْع : اسع مػضػع لعجد ُمْبيٍع ِجْشًدا كِمْقجاًرا؛ كليا مػضعاف:  الخبخ ، كاالستفياـ، فالخبُخ يقتخف  َكِع اْلَخَبِخيَِّة:   (5)
(.)ابغ الرائغ،   المسحة في بالّتكثضخ؛ كالعجُد مجخكٌر بيا، كلدمت صجر الكبلـ أَلنَّيا في الخبخ بسشدلة )ُربَّ

؛ 168، ص1ج ظ بذخح ألفية ابغ مالظ،تػضيح السقاصج كالسدال؛ السخادؼ، 289، ص1جشخح السمحة، 
 (.601، ص1ج شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،ابغ ىذاـ، 

: ما كاف ُمفّدخًا لجسمٍة ُمبيسِة الشدبِة، كيدسى تسضضد الجسمة؛ كىػ الحؼ يديل اإلبياـ كالغسػض تسييُد الّشدبةِ     (6)
عمي ُخُمقًا. كَمؤل هللا َقمَبَظ ُسخكرًا". )ابغ ىذاـ، عغ السعشى السشدػب فضيا لذيء مغ األشضاء. نحػ "َحُدَغ 

 ؛115، ص3ج جامع الجركس العخبية،الغبليضشى،   ؛300، ص2، ج أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ
، 1ج فتح رب البخية في شخح نطع اآلجخكمية،الحازمي،  ؛ 422، ص2ج  الشحػ الػافي،عباس حدغ, 

 (.547ص
 ـ في تسضضد السفخد(.ػ في ب سقط)أؼ الكبل   (7)

أكثُخ ما يجيُء بعج السقاديخ. كالِسقجاُر ىػ السقاِبل لمذيء، يعِجُلو مغ غضِخ زيادة كال ُنْقراٍف. كالسقاديُخ  تسييُد السفخد:
؛ ؛ 40، ص2ج لمدمخذخي، شخح السفرلأربعُة أضخب: َمِكضٌل، كمػزكٌف، كمسدػٌح، كمعجكٌد".) ابغ يعر، 

 (.547، ص1ج في شخح نطع اآلجخكمية، فتح رب البخيةالحازمي، 
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ع خاص يمضو إنو كل فخع حرل لو بالتفخيع اس جرِ إلخ ضابط غضخ السق "بكضل": أؼ مسا لضذ قػلو

باب "أك  ،"حجيجخاتع " :أصمو كيكػف بحضث يرح إشبلؽ اسع ذلظ األصل عمى الفخع نحػ

  .(2)"آخخا ػبث"ك  ،(1)"اساج

لضذ إبيامو كإبياـ  (4)ةالسثاب كغضخىا لضدت بيحه :(3)قػلو را: ك قرػره أؼ قرػر غضخ السقجقػلو

نز  ىػ خ فضسا ىػ األصل أعشي السقاديخ نرب السسضد الحؼضالسقاديخ بل ىػ أقل إبيامًا مشيا فاخت

في كػنو مسضدًا ألف األصل في التسضضد ىػ الشرب بخبلؼ الجخ فإنو عمع السزاؼ إلضو فيػ في 

 غضخ السقجار أكلى .

 ال في المفع أؼ السشدػب إلضيا في األصل :((5))ندبة قػلوعغ  التي نذأتالحات  أؼ : كىيقػلو

 .(7)تسضضد لذيء السقجر"دًا ففش" شاب شيء مغ زيج نفداً  "شاب زيج نفداً "أصل  (6)كاف

                                                           

 في ب)باب ساج(.   (1)
؛ 160، ص6ج العيغ،الفخاىضجؼ،  ضخٌب مغ الخذب، ُسػٌد، كالّداجة: الخذبة الػاحجة، كجسعيا: الّداُج.) الّداُج:

 (.519، ص7ج السحكع كالسحيط األعطع،ابغ سضجه، 
 في ب)أك تػب خد(.   (2)
ِمْشو، َعَخِبّي َصِحضح، َكىَػ مغ اْلَجَػاىخ اْلَسْػُصػؼ بيا، حكى ِسضَبَػْيو: َمَخْرت بدخج َخدٍّ : مغ الثَِّضاب ُمْذَتّق الَخدُّ 

ْفع اْلَػْجو، يحىب ِإَلى َأف َكػنو جػىخا ىَػ اأَلْصل،  َكاْلجسع ُخُدكٌز، َكِمْشو َقػؿ َبعزيع: َفِإذا  صفتو، َقاَؿ: َكالخَّ
ابغ سضجه،   ؛259، ص3ج السقتزب،السبخد،   ؛23، ص2جالكتاب،  سضبػيو، أَْعَخاِبي يخفل ِفي الُخُدكِز.)

 (.500، ص4ج السحكع كالسحيط األعطع،
 في ب)غضخ السقجر( في ب سقط)قػلو(.   (3)
 في ب)بيحه السذابية(.   (4)

.ػ في ب )كىي الحات ساف عغ ندبو قػؿ(  (5)  
 في ب ) في األصل ال في المفع فإف أصل(.   (6)
كالسدالظ بذخح  تػضيح السقاصج؛ السخادؼ، 433، ص1ج المسحة في شخح السمحة،انطخ: )ابغ الرائغ،     (7)

 (.301، ص2ج مالظ، أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ؛ ابغ ىذاـ، 727، ص2ج ألفية ابغ مالظ،
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السزاؼ إلى معسػلو  (2)السرجر أؼ مع مخفػعو كمغ شبو الجسمة أيزاً  (1)اسع الفاعل: كىػ قػلو

 :فاألكلى التسثضل بو في ىحا القدع ككحا كل ما كاف فضو معشى الفعل نحػ "بشي شضبو أباأعج" :نحػ

 ."حدبظ زيج رجبلً "

اف مشدػبًا إلضو الفعل أك في ىحا التفدضخ إشارة إلى أصل التسضضد حضغ ك "زيج شاب نفذ": أؼ قػلو

 صل ما انترب عشو التسضضد.شبيو كأ

 عضشا أك عخضا إلخ تقدضع لمقدسضغ جسضعا. :قػلو

 يزاىي الجسمة بحلظ بتكثضخ األمثمة.الفخع إلى ما  ىخّز مثال : كقػلو

في األصل  ((3)) فضو عمى ذلظ أؼ عمى تكثضخ األمثمة بو أؼ بالفخع أك بتكثضخ األمثمة : يدتجؿّ قػلو

 كىػ الجسمة ألنو إذا جاز ذلظ في الفخع ففي األصل بصخيق األكلى.

كسا  صفة نفدو غضخ مشفعمة إال بتفعموِ  أك "شاب زيج أبا" :: كعبارة عشو بأف يكػف نفدو كسا فيقػلو

 ."(4) في: "شاب زيج أبّػة

فعمت ىحا " :عقػلييجػز أف يكػف عغ ىشا مثميا في  :: فسا انترب عشو ما ندب إلضو إلخ أقػؿقػلو

عمى أف ما بعجىا سبب لسا قبميا فضكػف االنتراب عشو االنتراب ألجمو  أؼ لمجاللةِ  "عغ أمخؾ

                                                           

: ما اشتق مغ يفعل لسغ قاـ بو الفعل بسعشى الحجكث، كبالقضج األخضخ خخج عشو الرفة السذبية، اسع الفاعل   (1)
 ؛128، ص1ج األصػؿ في الشحػ،كاسع التفزضل لكػنيسا بسعشى الثبػت ال بسعشى الحجكث. )ابغ الدخاج، 

 (.26، ص1ج التعخيفات،؛ الجخجاني، 342، ص1، جالمسحة في شخح السمحةابغ الرائغ،  
 في ب)بالسرجر(.   (2)

ػ في ب سقط)فضو عمى ذلظ أؼ عمى تكثضخ األمثمة(.  (3)  
 في ب )غضخ متعمقة إال بتعمقو( في ب)شاب زيج أبػه(.   (4)

 (.618، ص 1ج شخح الترخيح عمى التػضيح،انطخ: )الػقاد،  
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 إاّل إنوفي الحقضقة  السقجرةِ  في الطاىخ كلسا قاـ ىػ مقامو مغ الحاتِ  (1)ًا لولضكػف تفدضخ كسببو 
 عشو مغ السجاز في شيء. عامل في نربو فبل يكػف جعمو مشترباً ((2))

ألف نفذ الذيء مغ متعمقاتو كليحا صح  قو: كيجاب بالسشع أؼ يسشع عجـ صبلحضة كػنو لستعمّ قػلو

 .(3)"نفذ زيج" :إضافتيا إلضو فضقاؿ مثبلً 

في  (4)انترب عشولسا  : كفضو أؼ كفي الشطخ السحكػر نطخ ألف الذخط ىػ صبلحضة جعموقػلو

 فتغايخًا. نفِذ األمخ كالجداء جػاز إرادِة جعمو لو

لو فاتحج  صبلحضة جعمو لو جػاز إرادة جعمو(5)معشى  ألفكفضو أؼ كفي الشطخ الثاني نطخ  ،ثانضاً 

 لفطا. ف تغايخاالذخط كالجداء معشى كإ

 في الذخِط. السعصػؼ : عمى ىحا أؼ عمى ىحا الحسل عمى ححؼِ قػلو

 .((6)) قػلو: يشجرج أؼ ححؼ السعصػؼ 

                                                           

 في ب)تفدضخ(.   (1)
ػ في ب )داال عمى أنو(.  (2)  

لع يحتسل إال كجيًا كاحجًا. فإذا قمت: شاب زيج أبا كما أشبيو، الصضب مشدػب إلى  كل تسييد كاف صفة   (3)
شخح ابغ يعر،  الشفذ، فالسعشى: شاب أبػ زيج. كسا قضل: إف أصمظ شاب زيج نفدًا، شابت نفذ زيج.)

 (.405، ص1ج أمالي ابغ الحاجب،ابغ الحاجب،   ؛44، ص2ج السفرل لمدمخذخي،
ِعْشج الشَُّحاة ىَػ ااِلْسع الَِّحؼ أقضع مَقاـ التسضد َكندب ِإَلْضو َعامل التسضد َحتَّى يرضخ التسضد  السشترب َعشو:   (4)

ِبَدَبب ِقَضامو مَقامو فزَمة "كديج" ِفي: "َشاَب زيج نفدا" َفِإف َأصمو "شابت نفذ زيج". َكَتْدِسَضة َذِلظ ااِلْسع 
لع يْشَترب َعشو َأؼ لع يرخ َمْشُرػًبا ِبَدَبِبو َلِكغ لسا َكاَف َسببا  بالسشترب َعشو مغ َباب اْلسَجاز أِلَف التسضد

دستػر العمساء = أحسج نكخؼ،  لشربو َحْضُث انترب ِباْعِتَبار ِنْدَبة اْلِفْعل َأك شبيو ِإَلْضو سسي مشتربا َعشو.)
،  (.242، ص3ج جامع العمـػ

 في ب )ال معشى(.  (5)  
شجرج أؼ ححؼ السعصػؼ(.ػ في ب سقط)في الذخِط قػلو: ي (6)  
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 كال يرمح ذلظ. "أؼ" (1)كحلظ : كلضذقػلو

مى انتفاء دالة ع [203]ب/يسكغ أف يقاؿ ىشا قخيشة قضل إذ نفى السجسػع كسا يكػف إلخ :قػلو

 (2)حرخمشمعضغ ألف التسضضد ال يخخج عغ القدسضغ السحكػريغ بل  بعسِ  ءِ السجسػع إنسا ىػ بانتفآ

لستعمق ما انترب عشو يدتمـد انتفاء  انتفاء صحة جعمو(3) أف معمػـ كأتسضضدًا فضيسا كإال لع يرمح 

خخج التسضضد عغ لبجكف العكذ فمػ انتفى السجسػع ىشا بانتفاء صبلحو لستعمقو ((4))لو  صحة جعمو 

لستعمق ىحا خمف فتعضغ أف يكػف انتفاؤه  ككػف  لسغ انترب عشو القدسضغ السحكػريغ أعشي كػنو

كيشجفع السححكر ثع الحق  فضتختب عمضو صبلح كػنو لستعمقو ((5)) بانتفاء صبلحِو لسغ انترب عشو

شاب "مغ أف  ما قضلك  "كفى زيج رجبل" :كنحػ "شاب زيج نفدا" مغ كركدِ  خمزمفبل  ما قضل كإالّ 

مغ الشفػس تعمقت بو مسا ال (6)"نفداً "أف  يجعل لستعمقو عمى إرادةِ أيزًا مسا يجػز أف  "زيج نفدا

 يداعجه لسعشى.

                                                           

 في ب سقط)كحلظ(.   (1)
 في ب)بل يحرخ(.   (2)
( في ب سقط)أف(.   (3)  في ب)كمعمـػ

ػ في ب سقط)لستعمق ما انترب عشو يدتمـد انتفاء صحة جعمو لو(.  (4)  
ػ في ب سقط) ككػف لستعمق ىحا خمف فتعضغ أف يكػف انتفاؤه بانتفاء صبلحو لسغ انترب عشو(.  (5)  

، فححؼ السزاؼ الحؼ ىػ نفذ كأقضع السزاؼ إلضو كىػ زيج ُمقامو فارتفع "شابْت نفُذ زيج"أصل التخكضب    (6)
ارتفاعو، فرار فاعبل فقضل: شاَب زيٌج فحرل اإلبياـ في الشدبة ألنو يحتسل عجة أشضاء، فجيء بالسزاؼ 

ـ.كنفدا: تسضضد مشقػؿ مغ الفاعل السححكؼ فانترب عمى أنو تسضضد فقضل: شاَب زيٌج نفًدا، فداؿ اإلبيا
حاشية الرباف ؛ الرباف، 44، ص2ج لمدمخذخي، شخح السفرلكاألصل "شابت نفذ زيج" . )ابغ يعضر، 

 (.290، ص2ج عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،
ا ال : ىي التي تعع نفذ زيج كعسخك ككل شخز مغ أشخاص الحضػاف كال كجج ليا إال بالػىع كس كالشفذ العامة  

كجػد لئلنداف الكمي إال بالػىع ككحلظ العقمي الكمي كأما أف تكػف الشفذ نفدًا كمضة ليا كجػد بالحات. 
،)الخػارزمي،   (.157، ص 1ج مفاتيح العمـػ
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مغ  اإلفخاد إلخ أؼ إف كاف السقرػد((1))مغ السشترب عشو أك : أْؼ كإف كاف السقرػدقػلو

شاب الديجاف "ك "(2)أباً  زيج شاب" :السشترب عشو أك مغ متعمقو إفخاده إلخ قج يمتبذ األمخ في نحػ

ىل التسضضد لسا انترب عشو أك لستعمقو فمضخجع إلى القخائغ إف كانت  "شاب الديجكف أباء"ك "أبػيغ

شاب " :جشدا نحػ كتثشضة كجسعًا كلع يكغ التسضضد اكما انترب عشو إفخاد (3)ضدضتسال ا إذا اختمففأمّ 

فبل اشتباه في أف  "أباء"أك  "شاب الديجكف أبػيغ"ك "الديجاف أباء (4)شابك " "أباء"أك  "زيج أبػيغ

شاب " :ا إف اختمفا كالتسضضد جشذ فالمبذ حاصل نحػالتسضضد لضذ لسا انترب عشو بل لستعمقو كأمّ 

 .(5)"الديجكف أبػة"أك  "الديجاف

 أريج آحاد نػع مغ ذلظ الجشذ. فْ أؼ كإ (6)فخدش: فضقػلو

ما قرجا  اسعشيسا إلخ لػ فدخ قػؿ السرشف فضصابق التسضضد فضي(7) فاالستثشاء أف مدتغشي: قػلو

لو مغ السشترب عشو  اسساً  (1)ضدضتسا ما قرج أف يكػف السبيحا التفدضخ أؼ فضصابق التسضضد فضي

 ىحا االعتخاض تأمل. ((2))ال نجفع كالستعمق 

                                                           

ػ في ب سقط)مغ السشترب عشو أك(.  (1)  
 في ب)شاب أبا(.   (2)
 في ب)الستسضد(.   (3)
 في ب)فصاب(.   (4)
 في ب)أبػه(.   (5)

أللفية  حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى ؛ الرباف،385، ص2ج شخح تدييل الفػائج،انطخ: )ابغ مالظ،  
 (. 290، ص2ج ابغ مالظ،

 في ب)فضفخد(.   (6)
 في ب )كاالستثشاء مدتغشي(.   (7)

خخج الشاُس إال زيجًا" أف َتدتثشي شضئًا مغ جسمة اشتسمت َعَمْضو ِفي أكؿ َما لفع بو، كىػ قػليع: "َما  أصل االستثشاء:
فقج َكاَف "زيج" ِفي جسمة الشاس ُثعَّ ُأخخج مشيع، كلحلظ سسي "استثشاًء ألنو ُثشَِّي ذكخه مخًة ِفي الجسمة كمّخة ِفي 

: ىػ إخخاج الثاني مغ األكؿ ب )إالَّ( أك إحجػ أخػاتيا كىي: غضخ، سػػ، خبل، االستثشاءالتفرضل. كقضل: 
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بمفع السفخد حتى  (4) الكثضخالقمضل ك لضذ في الرفات ما يقع عمى  (3)نو: لكػنيا حامبًل إلخ فإقػلو

 .يكػف جشداً 

كسا  األمػر األربعةا جامجًا مذابو لمفعل مذابية ضعضفة كىي كػنو تامًا بأحج إمّ  "ال" (5): فمرفةقػلو

االسساء السترمة ا لضذ مغ فضو معشى الفعل مسّ  (6)ما كأ مرجرا صفة أك مّ أف الفعل يتع بفاعمو كإ

 ما فضو معشى الفعل ضعضف ،كالرفة ك ،(8)"رجبل زيج حبحا" :في كاسع اإلشارةِ  (7):باألفعاؿ

 .السػصػؿِ بتقجيخ الحخؼ (9)كالسرجر

                                                           

 ؛309، ص2ج الكتاب،، ؛ سضبػيو314، ص1ج الجسل في الشحػ،. )الفخاىضجؼ، عجا، حاشا، لضذ، ال يكػفُ 
؛ دمحم  165، ص1ج أسخار العخبية،؛ األنبارؼ، 94، ص1، جالراحبي في فقو المغة العخبيةالقدكيشي،  

خاج،   (.98، ص1، جالمباب في قػاعج المغةعمي الدَّ
 في ب)الستسضد(.  (1) 

ػ في ب)ال يجفع(.  (2)  
 في ب)كألنو(.   (3)
 في ب)ما يقع عمى الكثضخ كالقمضل(.   (4)
 في ب)فمزعفو(.   (5)
 في ب)كما في(.   (6)
اسع ، الرفة السذبية، اسع السفعػؿ، اسع الفاعل. السرجرىي ثسانضة أسساء:  األسساء السترمة باألفعاؿ:   (7)

" تعمُّقيا بيا مغ جية االشتقاؽ، كأّف فضيا "السترمة باألفعاؿ. اسع اآللةكالسكاف، ، كأسساء الدماف، التفزيل
حخكؼ الفعل، فكاف بضشيسا تعمق كاتراٌؿ مغ جية المفع، إذ كانت تشدع إلى أصل كاحج، كلضذ السخاد أنيا 

شخح السفرل ابغ يعر،  ؛274، ص1ج صشعة اإلعخاب، السفرل فيالدمخذخؼ، مذتقة مغ األفعاؿ. )
 (.45، ص4ج ،لمدمخذخي 

َمْعَشاىا اْلَسْجح كتقخيب اْلَسْحُكػر بْعجىا مغ اْلقمب َكىي تخفع اْلسعخَفة كتشرب الشكَخة الَِّتي يحدغ ِفضيا  حبحاَأف    (8)
ِمْغ عمى التَّْسِضضد َتقػؿ :"حبحا زيج كحبحا َأُخػؾ ؼ حبحا ِفي َمػِضع اْسع َمْخُفػع ِبااِلْبِتَجاِء َكزيج ِفي َمػِضع 

، 1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،الدمخذخؼ،  ؛142، ص1ج المسع في العخبية،ابغ جشي،  .)َخبخه
 (.410، ص4ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر، 365ص

 في ب سقط )كالسرجر(.   (9)
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 (1) مغ متعجد كغضخ السخخج أعشي السخخج: لكػنو كالسذتخؾ حضث يصمق عمى معشضضغ مختمفضغ قػلو

 مخخجا أك غضخ مخخج لضذ مغ أجداء ماىضتو بل (2)كػنو فّ كالسذتخؾ كلع يقل مذتخؾ أل :كإنسا قاؿ

 االتراؿ أك االنقصاع بل ماىضة  :شخط (3)ىػ

 ]السدتثشى[:

 .(6)كإثباتاً  نفضا مخالفًا لسا قبميا (5)إال كأخػاتياىػ كالسحكػر بعج مشقصعًا كاف أك  متربلً  (4)السدتثشى

ال يعخؼ باعتبار السعشى بتعخيف جامع كيجػز أف يعخؼ  (7) ال يعخؼ إلخ أؼ السذتخؾ: كقػلو

 باعتبار المفع. جامع بتعخيف

                                                           

 في ب سقط)مغ متعجد كغضخ السخخج(.   (1)
 في ب)ال كػنو(.   (2)
 في ب سقط)ىػ(.   (3)
ما كاف مغ جشذ السدتثشى مشو  السترل: ىػ. "مفخغ""،  كمشقصع، ك"مترل"ثبلثة أنػاع: ": السدتثشى يإؿَّ    (4)

أف يكػف السدتثشى مغ غضخ جشذ السدتثشى مشو. كاألرجح فضو  كالسشقصع: ىػنحػ: انرخؼ العساؿ إال زيادًا. 
 ، ـ ناقرًا غضخ ىػ أف يكػف الكبلكالسفخغ: الشرب نحػ: رحل القـػ إال جسبًل فالجسل لضذ مغ جشذ القـػ

خاج، 213، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،   مػجب أؼ خالضا مغ ذكخ السدتثشى مشو كمشفضًا.) ؛ دمحم عمي الدَّ
 (99، 98، ص1، جالمباب في قػاعج المغة

: غضخ، سػػ، خبل، عجا، حاشا، لضذ، ال يكػُف. إاًل: حخؼ. غضخ كسػؼ: اسساف. خبل )إالَّ( ك أخػاتيا كىي   (5)
؛ دمحم 64، ص1، ججامع العمـػ دستػر العمساء =أحسج نكخؼ،  كحاشا: متخددة بضغ الفعل كالحخؼ.)كعجا 

خاج،   (. 98، ص1، جالمباب في قػاعج المغةعمي الدَّ
 في ب سقط )نفضًا(.    (6)

ْثَبات: ىَػ ِبَأف َتقػؿ ِإف ىَحا َذاؾ ِبِخبَلؼ الشَّْفي.كالسثبت: اسع مفعػؿ مغ اإلثبات. كقاؿ السحاسبضغ كّل ما ذكخ  اإلِْ
في باب الجبخ كالسقابمة إّما أف ال يتصّخؽ إلضو نفي كيدّسى مثبتا كتاما كزائجا كماال كإّما أف يتصّخؽ إلضو نفي 

مػسػعة ؛ التيانػؼ، 30، ص1، جساء = جامع العمـػدستػر العمأحسج نكخؼ،  كيدّسى مشفضا كناقرا.)
 (.1449، ص2، جكذاؼ اصصبلحات

 في ب سقط)ال يعخؼ إلخ أؼ(.   (7)
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 ف أمكغ تعخيفو أؼ السدتثشى ألنو لضذ مذتخكًا حقضقة.: كإقػلو

 .(1)"ناشق اإلنداف حضػاف ك" :: لضذ بتقدضع الكل إلى أجدائو كقػلشاقػلو

البّج أف يكػف معشى كاحجًا  الكل السشقدع إلى الجدئياتألف  (2)شئاً امتػ  يكػف  حضشئح: ألنو قػلو

 ىػ السذتخؾ كىػ السحكػر بعج إال كأخػاتيا.(3) ما بإرادة قػلو: الستػاشئىػ مذتخكًا بضغ جسضعيا ك 

اختمفا في السعشى  فإ: عمى كجو عسػـ السجاز أؼ بشاء عمى شسػؿ السعشى السجازّؼ لمقدسضغ ك قػلو

 كفضو نطخ لسا قمشا. مجاز نحػي ا ىحا بشاء عمى السحكػر بعج إاّل كأخػاتيا سالحقضقي لي

 السترلِ أؼ  حسل السجلػؿِ  :(1). قػلو: كيسكغ أف يكػف السخاد بو المفع أؼ لفع السدتثشىقػلو

 .(3)السدتثشىعمى الجاؿ أؼ لفع (2)كالسشفرلِ 

                                                           

: ىػ المفع الػاحج الجاؿُّ عمى معشضضغ مختمفضغ فأكثخ، داللًة عمى الدػاء عشج أىل تمظ المغة السذتخؾ
المغة ذلظ في كثضخ مغ األلفاظ كمغ الشاس مغ  كاختمف الشاس فضو كاألكثخكف عمى أنو ُمْسكُغ الػقػع؛ لَشْقل

السدىخ الدضػشي،  ؛143، ص1، جالراحبي في فقو المغة العخبيةابغ فارس القدكيشي،  أكجب كقػعو.)
أبػ الصضب دمحم صجيق خاف ابغ لصف هللا الحدضشي البخارؼ  ؛292، 1، جفي عمـػ المغة كأنػاعيا

تحقضق: سياد حسجاف أحسج الدامخائي ))رسالة  المغة، البمغة إلى أصػؿىػ(. 1307الِقشَّػجي )ت: 
ماجدتضخ مغ كمضة التخبضة لمبشات ؛ جامعة تكخيت بإشخاؼ األستاذ د. أحسج خصاب العسخ((، رسالة جامعضة 

 (.117، ص1؛ جامعة تكخيت، ج
ما يتسضد بو الشػع عغ اآلخخ بحاتو كمغ الجشذ كالفرل يؤخح الحج مثاؿ ذلظ: حج اإلنداف أنو  :الفرل   (1)

، مفاتيحالخػارزمي،  حضػاف ناشق فقػلظ: حضػاف ىػ الجشذ كقػلظ: ناشق ىػ الفرل.) ، 1ج العمـػ
 (. 166ص

 في ب سقط)يكػف(.   (2)
اؿ عمى : الستػاِشئُ  كاإلنداف، كالذسذ؛ فإف اإلنداف . عمى الدػية مَعاف اْسَتَػت َأْفَخاده الحىشضة كالخارجضةااِلْسع الجَّ

 لو أفخاد في الخارج، كصجقو عمضيا بالدػية، كالذسذ ليا أفخاد في الحىغ، كصجقيا عمضيا أيًزا بالدػية.)
، ج؛ الدضػشي، معجع مقالضج العمـػ في الحجكد كالخس199، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،   (.119، ص1ـػ

 في ب)كالستػاشئ بإرادة أما(.   (3)
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 بتأكيل. إآل حضشئحأف يكػف إلخ نطخ لعجـ صحة الحسل  [203]أ/: كفضو أؼ كفي قػلشا كيسكغقػلو

ئج إلى السدتثشى باعتبار تشاكلو بجكف تعضضغ أحج السعشضضغ أؼ الزسضخ عا (4)السدتثشى: أؼ قػلو 

 لقدسضغ.ا

كل مغ القدسضغ  نطخ الستمدامو كػف  ((5)) السدتثشىالزسضخ إلى مصمق  : كفضو أؼ كفي عػدِ قػلو

ـِ"مترفا بسا ذكخ مغ  .أك"الجيل بالسحكـػ عميو مشيسا "الستبايشة األحكا

مشو كػف السجسػع مغ حضث ىػ ال  (7)بلـزسكفضو أؼ كفي الشطخ السحكػر نطخ ألف ال(6) ثانضاً "قػلو:

بسا ذكخ كمحكػما عمضو بو كقج قضج األحكاـ بسا تعضغ السحكـػ  كل كاحج مغ القدسضغ مصمقا مترفا

 إلخ. "إال": إذا كاف بعج قػلوعمضو بيا أعشي ب

 .كىػ السحكػر بعج "إال كأخػاتيا" ،(1)عسـػ السجاز: عمى كجو قػلو
                                                           

 في ب سقط)قػلو(.   (1)
 في ب زيادة)قػلو(.   (2)

 في ب زيادة )مشو(.  (3) 
ىػ السحكػر قبل "إاّل كأخػاتيا" السخالف لسا بعجه أؼ السدتثشى نفضا ، فإذا قمشا :"جاءني القـػ إاّل السدتثشى مشو:  

؛ 511، ص1ج الجشى الجاني في حخكؼ السعاني،السخادؼ،  كزيج مدتثشى...)زيجا" فالقـػ مدتثشى مشو 
 (.1529، ص2، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحاتالتيانػؼ، 

 : قج يكػف مشرػبا، كقج يكػف غضخ مشرػب، كاألدكات التي يدتثشى بيا ثسانضة ألفاظ.السدتثشى   (4)
حخفاف كىسا )إالَّ( عشج الجسضع ك )حاشا( عشج سضبػيو كفعبلف، كىسا )لضذ( ك )ال يكػف(. كمتخدداف بضغ الحخفضة 

شخح ؛ الجػجخؼ،  349، ص2كالفعمضة، كىسا )خبل( ك )عجا( كاسساف، كىسا )غضخ( ك )سػػ( .)الكتاب، ج
 (.474، ص2، جشحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب

ػ في ب)االستثشاء(.  (5)  
 في ب سقط)قػلو(. في ب )ثانضا قػلو(.  (6) 

أللفية ابغ  حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى؛ الرباف، 92، ص1ج أمالي ابغ الحاجب،انطخ: )ابغ الحاجب، 
 (.   247، ص2ج مالظ،

(7)   .)  في ب)ألف البلـز
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 .(3)عسـػ السذتخؾعسـػ السجاز ككحا إف أريج (2)أريج فإفقػلو: 

 كإف كاف مػجبًا لفطًا. (4)ىشفإنو لضذ بسػجب تاـ ألنو مشفي معإلخ  "قخأت": لئبل يخد قػلو

مػجب عمى أنو خبخ  (5)ـٍ : في كبلقػلوالرػاب إنو عصف عمى  "إال": بعج قػلو: عصف عمى قػلو

 بقخيشة. "إال"إنسا يكػف فضسا بعج  ألف ىحا التقدضعَ  "فَ كالِ " ثافٍ 

كاالختبلؼ  غضخ أف ىحا التقدضع غضخ حقضقي لتجاخل األقداـ تأمل(6) "خبل": أك كاف بعج قػلو

: في كبلـ مػجب قػلومقجما يجػز عصفو عمى عصف عمى قػلو: ((7))باشتخاط اإليجاب كانتفائو 

 .(9)كانتفاِئو ((8)) اإليجاب كانتفائو كعمى الثاني باشتخاط التقابل باشتخاط التقجيع أيزًا فعمى األكؿِ 

شى كالسدتثشى مشو جسضعًا لدكـ اإليجاب في السدتث دمعن ال إلخ يعشي (1)أنو ال يػجب كفضو: قػلو

ألف إال ((3)) لسا قبمو نفضا كإيجابا عمى تقجيخ تكخيخه(2) مخالفتو حضثالسدتثشى لساىضة السشافي 

 الشفي بعج اإلثبات.((4))ػجبي

                                                           

ُعُسـػ اْلسَجاز: ىَػ َأف يْدَتْعسل ِفي المَّْفع ِفي معشى َعاـ َشاِمل لَقْػؿ َكاِحج مغ َمْعَشاه اْلَحِقضِقّي  :ُعسـػ السجاز   (1)
، 1ج الكميات،كالسجازؼ َمًعا اَل فضيَسا بعضشيسا َمًعا َحتَّى يْمـد اْلجسع َبضغ اْلَحِقضَقة َكاْلسَجاز. )أبػ البقاء، 

دار الكتب العمسضة )إعادة صف لمصبعة  التعخيفات الفقيية، البخكتي،؛ دمحم عسضع اإلحداف السججدؼ 602ص
 (.152، ص1ـ، ج2003ىػ ؛ 1424، 1ـ، ط1986ىػ ؛ 1407القجيسة في باكدتاف 

 في ب سقط)قػلو(. في ب)فإف أريج(.   (2)
، 1ج الكميات،أبػ البقاء،  اْسِتْعَساؿ المَّْفع ِفي َمْعشضضغ َأك َأكثخ لمَّحؼ ىَػ َما كضع َلو.) ُعُسـػ اْلُسْذَتخؾ:   (3)

 (.152، ص1ج التعخيفات الفقيية،دمحم عسضع،  ؛603، 602ص
 في ب)مشفي معضغ(.   (4)
 في ب)كبل مػجب(.   (5)
 في ب زيادة)كاختبلؼ مؤخخ باشتخاؾ اإليجاب كانتفاء تقجـ(.   (6)

ػ في ب سقط)كاالختبلؼ باشتخاط اإليجاب كانتفائو قػلو(.  (7)  
ػ في ب سقط)اإليجاب(.  (8)  

 في ب)كانتفاء(.   (9)
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 (5)قػلو: كلدكـ كػف عصف عمى لدكـ اإليجاب 

 .حكع اإلزالةِ  في أؼ في حكع الدقػط ألف السبجؿ مشو((6)) التشحضة : في حكعقػلو

 جاءني القػـ إالّ "حضث يكػف حضشئح (7) السفخغاالستثشاء تفخيع أؼ في حكع ال: فضكػف في حكع قػلو

 ."زيج جاءني إالّ "في تقجيخ  "زيج

 السعشى كسا يجيء. : كىػ مستشع لتأديتو إلى فدادِ قػلو

 ."قخأت يـػ الجسعة"ى أنو ألنو لضذ السعش : كلضذ كحلظَ قػلو

 عمى البجؿٍ  "حسار القػـ إالّ ما جاءني " :(9)ؿاإلخ ذلظ ألنو إذا ق(8) كفي السشفي السمدكـ الغمطِ  قػلو:

ال  "لمحسارِ "حضث كاف مخاد إثبات السجيء  "القػـ جسضعا"يكػف غالصا في نفي السجيء كفي ذكخ 

 ."غضخ"

                                                           

 في ب)كفضو ال يػجب(.   (1)
 في ب )السشافي الساىضة حضث ىخالرو(.  (2)

ػ في ب)تقجيخه( في ب سقط )تكخيخه(.  (3)  
ػ في ب)يػجب(.   (4)  

 في ب سقط) قػلو: كلدـك كػف عصف عمى لدـك اإليجاب(.   (5)
ػ في ب)الشتضجة(.  (6)  

 في ب )السفخع(.   (7)
ىػ أف يكػف الكبلـ ناقرًا غضخ مػجب أؼ خالضا مغ ذكخ السدتثشى مشو كمشفضًا. كإعخابو  االستثشاء السفخغ:

خاج،   ؛213، ص1ج التعخيفات،بحدب ما يقتزضو العامل قبمو.) الجخجاني،   المباب في قػاعج دمحم عمي الدَّ
 (.99، 98، ص1، جالمغة

 كفي السعشى لمدـك المفع(. في ب سقط)قػلو(.  (8)
 في ب)إذا قضل(.   (9)
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 :نحػ(3)غالـز يتعجػ إلى السفعػؿ بس(2)ؿ خبلفى األصلأ يعشي بسغ راؿبعج االي"خبل"ك :(1)قػلو

التزسغ في  (4) كألدمػا ىشا ىحاكقج يتزسغ معشى جاكر فضتعجػ بشفدو  "خمت الجار مغ األنضذ"

التي ىي أصل الباب كليحا الغخض  "السدتثشى باالّ "لضكػف ما بعجىا في صػرة  باب االستثشاء

الشرب عمى  في محلّ (5)كػنيسا مع "قج"معيسا كلع يطيخ  "عجا" فاعلإضسار فاعمو ك  لتدمػاا

 .(6)الحاؿ

 األخفَر اّل إ(8) بعج جخّ بأر أحجًا ذكخ ع ل :الديخافي : قاؿالخضي قاؿ ((7))إلخ الديخافيقاؿ : قػلو

بيا أكثخ كال يمـد مغ  الشرب  أفّ بخبلؼ إالّ  الجخّ  أعمع خبلفًا في جػازلع  (9):الديخافي : قاؿكقاؿ

 ."عجا"بعج  خالج بالخبلؼ في جػاز وِ سمىحا نفي ع

جخل عمى الفعمضة غالبًا كفي االسسضة قمضبًل ت (10)"ما السرجرية"ا إلخ ذلظ ألف سيفعمضّ : لتعضغ قػلو

 كػنيا فعمضغ.((1)) الفعمضة فتعضغ كلضذ بعجىا اسسضة فتعضغ

                                                           

 في ب سقط)قػلو(.   (1)
 في ب)االتراؿ يعشي أّف خبلفي األصل(.   (2)
 في ب )عغ(.   (3)
 في ب )كألدمػىا ىحا(.   (4)
 في ب سقط )مع( في ب )لكػنيسا (.   (5)
 (.97، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،الدمخذخؼ، ؛412، ص4ج السقتزب،انطخ: )السبخد،    (6)

ػ في ب سقط)قاؿ الخضى(.  (7)  
 في ب)الجخ بعج عجا(.   (8)
 في ب سقط)قاؿ(.   (9)

 (.193، ص1ج شخح أبيات سيبػيو،انطخ: )الدضخافي، 
: تػصل بالفعل الساضي كالسزارع، كال تػصل باألمخ. كفي كصميا بالجسمة األسسضة خبلؼ. ما السرجرية   (10)

حخؼ، فبل يعػد عمضيا ضسضخ، مغ صمتيا. كذىب األخفر، كابغ كمحىب سضبػيو كالجسيػر أف ما السرجرية 
الجشى الجاني في حخكؼ   الدخاج، كجساعة مغ الكػفضضغ، إلى أنيا اسع، فتفتقخ إلى ضسضخ..)السخادؼ،
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 (2)ماذلظ ألف الخبخ كثضخًا ما يححؼ مع ك مححكؼ  ىع فضو إشارة إلى السزاؼَ : أؼ كقت خمػّ قػلو

 .السرجرية

جاءني " :بعزيع كفضو نطخ ألف السقرػد في عشج الشحاةفإف فاعميسا  "خبل"ك "عجا"كفاعل  :(3)قػلو

القػـ إياه كخمّػ أف زيجًا لع يكغ معيع أصبًل كال يمـد مغ مجاكزة بعس " عجا زيجًا "ك"القػـ خبل زيجًا 

 الكل فاألكلى أف يزسخ فضيسا ضسضخ راجع إلى مرجرِ  كخمػّ (4) مجاكزة كفضو نطخ بعزيع مشو

 .(5)كحا قضل كفضو تأمل"جاءني القػـ خبل مجضئيع زيجًا " :أؼ الستقجـِ  الفعلِ 

 :[البجؿ]

بجؿ البجؿ  (1)يحايكػف مقرػدًا غضخ فزمة ف حضشئحألنو  [204]ب/إلخ (6)ؿالبج: كإنسا يختار قػلو

أف السدتثشى بعس السدتثشى مشو  توإلفادكلع يحتج إلى الزسضخ لقخيشة االستثشاء السترل  البعس

                                                           

 (.332، ص1، جالسعاني
ػ في ب سقط)الفعمضة فتعضغ(.  (1)  

 في ب)مححكؼ ذلظ ألف الخبخ كثضخا ما يححؼ مع السرجرية(.   (2)
 في ب سقط)قػلو(.   (3)
 في ب سقط)كفضو نطخ( في ب)مجاكرة(.   (4)
فعبلف يْشَترب َما بعجىَسا َكَذِلَظ َقْػلظ: "َجاَءِني اْلَقْػـ عجا زيجا" أِلَنَّو لسا َقاَؿ: "َجاَء اْلَقْػـ"  فيسا: عجا كخبل   (5)

امع َأف َبعزيع" زيجا" َفَقاَؿ: "عجا زيجا" َأؼ َجا كز َبعزيع "زيجا"، َفيِحه َتْقِجيخه ِإالَّ َأف "عجا "ِفضيا َكقع ِعْشج الدَّ
معشى ااِلْسِتْثَشاء َكَكَحِلَظ "خبل"، َفَسْعَشى "عجا" َجاكز مغ َقْػلظ: "اَل يعجكنظ ىَحا" َأؼ اَل يجاكزنظ، ك"خبل" مغ 

مثل "سػػ زيج".)السقتزب،  َقْػليع: خبل َيْخُمػ، َكقج تكػف "خبل حخؼ" خفس َفَتقػؿ: "َجاَءِني اْلَقْػـ خبل زيج"
 (.469، ص1ج المسحة في شخح السمحة،؛ ابغ الرائغ، 426، ص3السبخد، ج

مخ ِعْشج الشَُّحاة َتابع قرج ِنْدَبة َأمخ ِإَلْضو ِبِشْدَبة َذِلظ اأْلَمخ ِإَلى متبػعو ِبُجكِنو َأؼ اَل يكػف ِنْدَبة َذِلظ اأْلَ  اْلَبَجؿ:   (6)
 بجؿ اْلكل:ِإَلى متبػعو َمْقُرػَدة بل تكػف ندبتو ِإَلْضو َتْػِشَئة كتسيضج الشدبتو ِإَلى التَّاِبع َكىَػ عمى َأْرَبَعة َأقَداـ. 

 ِإذا َكاَف َمْجُلػلو عضغ َمْجُلػؿ األكؿ َنْحػ: "َجاَءِني زيج َأُخػؾ".
َضاَفة فضيَسا َبَضاِنضَّة.) بجؿ اْلَبْعس: أحسج  ِإذا َكاَف َمْجُلػلو ُجْدءا مغ َمْجُلػؿ اْلُسبجؿ ِمْشو َنْحػ: "ضخبت زيجا َرأسو". َكاإْلِ

؛ 88، ص1ج المسع في العخبية،ي، ابغ جش ؛158، ص1، جدستػر العمساء = جامع العمـػنكخؼ، 
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في اإليجاب كالشفي مع الحخؼ السقتزى لحلظ كسا في  بيغ السبجؿ كالبجؿكال يسشع مشو السخالفة 

 "لخجل"جعمت الشفي مع االسع الحؼ بعجه صفة  "(2)خيف كال كخيعبخجل ال شمخرت " :الرفة نحػ

عمى االسع (4)بجال كاإلعخاب "إاّل زيجما جاءني القػـ " :في نحػ (3)جعلكاإلعخاب عمى االسع كحلظ ت

السدتثشى عغ السدتثشى مشو فإف اإلبجاؿ لضذ أكلى  أيزًا أف ال يتخاخى ؿكيذتخط في اختضار البج

 ." زيجاً ما جاءني أحج حضغ كشت جالدا ىيشا إالّ " :في نحػ مغ الشرب

بعاممو  ابَ خِ أُعْ  فلضذ بسدتثشى مفخغ كإ "بديج"حاصمو أف  "ديجب بأحج إاّل ما مخرت إالّ "بخبلؼ  :قػلو

 :ألف إعخابو بعاممو لضذ ببلـز لجػاز أف يعخب بعامل السبجؿ مشو بأف يقاؿ "بأحج"بل ىػ بجؿ مغ 

 .(6)فإنو إلى البجؿ فبل يخد نقزًا لمسدتثشى السفخغ "إال بديج" "(5)بأحج ما مخرت آل"

. (7)أؼ البجؿ : لكشوقػلو  لضذ فضو أؼ في البجؿ ذلظ أؼ إعخابو بعاممو البتة أؼ ببلـز

نقزا عمى السدتثشى السفخغ صػرة البجؿ السختار فضسا  (9)بل يخدالبجؿ أؼ ف (8)رةصػ  : كال يخدقػلو

مع أنو لضذ مدشثشى  في كبلـ غضخ مػجب مغ حضث أنو أيزًا معخب عمى حدب عاممو "إال"بعج 

 دكف االستقبلؿ كالسخاد الثاني.(1)مفخغا ألف إعخابو عمى حدب عامل بالتشبضو

                                                           

،الدضػشي،   (.84، ص1ج معجع مقاليج العمـػ في الحجكد كالخسـػ
 في ب)كىحا(.   (1)
 في ب)بخجل ال ضخيف كال كخيع(.   (2)
 في ب)بجعل( في األصل)ىجعل(.   (3)
 في ب)ببل كاإلعخاب(.   (4)
 في ب )إال باحج(.   (5)
 فإنو أؼ البجؿ(. في ب )قػلو   (6)
 في ب سقط)أؼ البجؿ(.   (7)
 في ب)ضخكرة(.   (8)
 في ب)كال يخد(.   (9)
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كاف  عامبًل في السدتثشى مشو نطخ ألنو كإف "زيج"العامل في  "الباء": كفضو أؼ كفي عجـ كػف قػلو

 كركد في التفدضخ العػامل كعجـ ىػ فبل يحتاج (3) فكاف شخرًا فيػ عضشو نػعا((2))بأحج اء"بغضخ 
العامل بسا ذكخ نطخ ألف الستبادر مغ العػامل تفدضخ  (5)في أك إلى ما ذكخَ  "إاّل بديجمخرت  ما" (4)

 .(6)السدتثشى مشو

 "بديج"في  "الباء"السدتثشى مشو ك (7) : كفي القدع األخضخ نطخ كجيو أف الستبادر مغ العػاملقػلو

 سا قجمشا.أعشي بأحج كجػابو يعخؼ مّ  (8)مشو الحؼ في السدتثشى "الباء"لضذ 

إلخ أشار بو إلى ما ذكخكا مغ أف السدتثشى السترل الحؼ كبلمشا فضو  "جاءني كل أحج": بتقجيخ قػلو

ق الجخػؿ ثع إاّل بعج تحق (9)يكػف  الىػ اقا ك يجب دخػلو في السدتثشى مشو ألف االستثشاء إخخاج اتف

إنسا يرح ححفو إذا قاـ عمضو دلضل كالجلضل السدتسّخ داللتو عمى السخخج مشو ىَػ أف السخخج مشو 

د مغ جشدو يعّسو كغضخه كذلظ ال يسكغ أف يكػف بعزًا مغ السدتثشى ألنو يعخؼ بو أف السقجر متعجّ 

ال يتحقق دخػؿ السدتثشى مشو كال بعزًا معضشًا يجخل فضو السدتثشى  حضشئحألنو  الجشذ غضخ معضغ

قخيشة في األغمب عمى ذلظ فمع يبق إال جسضع الجشذ لضتحقق دخػؿ السدتثشى  (10)قضاـ لعجـ قصعا

                                                           

 في ب سقط)عامل مع أنو لضذ مدشثشى مفخغا ألف إعخابو عمى حدب عامل بالتشبضو( في ب زيادة )بالبعج(.  (1) 
ػ في ب سقط )بأحج(.  (2)  

 في ب )ككأنو(.  (3)
 في ب سقط) كركد(.  (4)
 في ب سقط) في(.  (5)
 (. 67، ص2؛ شخح السفرل لمدمخذخؼ، ابغ يعر، ج311، ص2انطخ: )الكتاب، سضبػيو، ج   (6)
 في ب زيادة)عػامل(.   (7)
 في ب سقط)مشو(.   (8)
 في ب)كال يكػف(   (9)

 في ب سقط)قضاـ(.   (10)
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قػع مشو كتقجيخ جسضع الجشذ جائد في غضخ السػجب ألف اشتخاؾ جسضع أفخاد الجشذ في انتفاء ك 

مشيا أك مسا يكثخ كيغمب كأّما اشتخاكيا في كقػع الفعل  كاحج إياىا ذلظالفعل مشيا أك عمضيا كمخالفة 

كل حضػاٍف يحخؾ فكو األسفل في األكل إال  "نحػ: (1) عمضيا ك مخالفة كاحج إياىا في ذلظ فسسا يقل

كلقائل أف يقػؿ قجره جسضع األفخاد التي يكػف كقػع الفعل مشيا أك عمضيا كاستثشى مشيا  (2)،"التسداح

إال قائع" حضث يحسل السشفي كسا يفعل كحلظ في مثل: "ما زيج (3) القرخ إضافياً كاحجًا حتى يكػف 

 .(4)مغ الرفات عمى ما يسكغ أف يكػف مثمو عمضيا مسا يتشاقس ثع يدتثشى مشيا القضاـ

 : كال قخيشة أؼ في األغمب.قػلو

                                                           

في ب زيادة)في( في ب سقط)مسا يكثخ كيغمب كأّما اشتخاكيا في كقػع الفعل مشيا أك عمضيا ك مخالفة كاحج    (1) 
 إياىا في ذلظ فسسا يقل( في ب زيادة)فسا نقل عغ(

ال يكػف إال في نضل مرخ، كيأكل اإلنداف. كقضل: إف بصشو كقباء  مفخكج ككل شيء يأكل  :الّتسداح   (2)
السزغ دكف اإلبتبلع فإنو يحخؾ فّكو األسفل إال التسداح فإنو يحخؾ األعمى. )عسخك بغ بحخ، أبػ عثساف، ب

، 204، ص1ىػ، ج 1424، 2بضخكت، ط –دار الكتب العمسضة  الحيػاف،ىػ( 255الذيضخ بالجاحع )ت: 
، دار الكتب العمسضة ارعيػف األخبق(ػ 276؛ أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع بغ قتضبة الجيشػرؼ )ت:  63، ص7ج
ىػ(، 502أبػ القاسع الحدضغ بغ دمحم السعخكؼ بالخاغب األصفيانى )ت:  ؛114، ص2ق،ج 1418بضخكت، –

ق، 1420، 1بضخكت، ط –شخكة دار األرقع بغ أبي األرقع  كالبمغاء، محاضخات األدباء كمحاكرات الذعخاء
 (.730، ص2ج
كىػ غضخ الحقضقى كذلظ بأف يكػف القرخ فضو باإلضافة إلى شئ مخرػص ال إلى جسضع  :اْلقرِخ اإلضافي   (3)

ٌج ِإالَّ َرُسػؿٌ »ما عجا السقرػر عمضو. كمشو قػلو تعالى: مقرػر عمى الخسالة باإلضافة « دمحم»، ؼ « َكما ُمَحسَّ
، العمساء = جامع العمـػ دستػرأحسج نكخؼ، إلى شئ آخخ، كلضذ السقرػد أّف الخسالة مخترة بو كحجه. )

جػاىخ الببلغة في السعاني كالبياف ىػ(، 1362؛ أحسج بغ إبخاىضع بغ مرصفى الياشسي )ت: 52، ص3ج
أحسج  ؛170، ص1، ضبط كتجقضق كتػثضق: د. يػسف الرسضمي، السكتبة العرخية، بضخكت، جكالبجيع

السعاني، ككالة السصبػعات  –الببلغة  أساليب ببلغية، الفراحة مصمػب أحسج الشاصخؼ الرضادؼ الخفاعي،
 (.178، ص1ـ، ج1980، 1الكػيت، ط –
 ابغ مالظ، شخح ابغ عقيل عمى ألفية؛ ابغ عقضل، 260، ص1ج األصػؿ في الشحػ،انطخ: )ابغ الدخاج،    (4)

 (.303، ص1ج
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نطخ ألنو يدتمـد تخرضز قػؿ السرشف كيعخب (1) الجػاز جـ تدمضع عجـ: كفضو أؼ كفي عقػلو

 عمى حدب العػامل إلخ.

 أؼ إثبات دائع. (2)إثبات: قػلو

عمى ما يسكغ أف يكػف مثمو  السذبيةِ  أف تحسل الرفاتِ  ًا أبجًا إلخ كلظ: فضكػف السعشى زائجقػلو

في الرفات  "ما زيج إاّل عالع"(4) :في كسا قضل: "العمع"كيدتثشى مغ جسمتيا  (3)يتشاقسال عمضيا مسا 

 .((5)) السشفضة

 عمى المفع.ق بو : أؼ حسل البجؿ إلخ بضاف لسا تعمّ قػلو

 اعتبارِ  د الشفي مغ غضخِ عمة الحسل مجخّ  جعل (7)إذا ىحا حسميسا أؼ الشفي عمة (6)ىػ: ك قػلو

ألنيا لمشفي كمضذ كحسل  "عمى لضذ" "حسل ما" :بأف يقاؿ (8)كالتقجيخعمى االسسضة  [204]أ/الجخػؿِ 

 .(9)حسبًل لمشقضس عمى الشقضس "ف لئلثباتإ"ك "ال لمشفي" ألف "فّ إ"ال عمى "

                                                           

 في ب)الجػارح(.    (1)
ْثَبات: ىػَ  اإلثبات:   (2) ِبَأف َتقػؿ ِإف ىَحا َذاؾ ِبِخبَلؼ الشَّْفي. )أحسج نكخؼ،  ىػ الحكع بثبػت شيء آخخ.كقضل: اإْلِ

، الكميات؛ أبػ البقاء، 9، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،   ؛28، ص1، جدستػر العمساء = جامع العمـػ
 (.39، ص1ج

 في ب)مسا يتشاقس(.   (3)
، 3ج عمـػ الببلغة،اإليزاح في القدكيشي،   ؛773، ص2ج أمالي ابغ الحاجب،انطخ: )ابغ الحاجب،    (4)

 (. 93، ص1ج الكميات،أبػ البقاء،  ؛13ص
ػ في ب)السثبتة(.  (5)  

 في ب)أك ىػ(.   (6)
 في ب سقط)إذا(.   (7)
 في ب)التقجيخ( في األصل)الترجيخ(.   (8)
َحْسُل "ما" عمى "َلضذ" في لغِة أىِل الِحجاز، ك "ال" ُتذاركيا في أفَّ ليا اسسًا كخبخًا كسا لػ "لضذ". )أبػ البقاء    (9)
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 عمة اإليزافيجيخ في عمى االسسضة كالتر اعتبار الجخػؿِ  ىحا عمى (1)العمة: أك جدء قػلو
 الحسل.(2)

 كػنو جدء عمة. أؼ تقجيخ ((3))التقجيخيغ : كعمىقػلو

الجدء كإنسا قضج العمة  الكل بانتفاءِ  ه أؼ انتفاء الشفي انتفاء العمة السشحرخة النتفاءِ ؤ : انتفاقػلو

انتفاء السعمػؿ ألف ذلظ في غضخ  (5)ػجبال ي انتفاء عمة معضشةٍ  (4)أف بالسشحرخة لئبل يخد ما قضل مغ

 السشحرخة.

استثشاء الذيء مغ شار بو إلى أف التشػيغ في شضئا السدتثشى لمتحقضخ فبل يمـد أيعبأ بو  : القػلو

 .ضاىخاً  ػيتخاءنفدو كسا 

 ."إال"كىػ  متخكؾ : كالفاعلُ قػلو

ا زيج إال مَ ": كامتشع قػلوبجلضل  "ال لمشفي"ك "امَ "عسمت لمفعمضة أؼ ك "لضذ": أؼ كمغ أجل أف قػلو

 .عشج األكثخيغ كقج جاء بعجىا الشرب كىػ شاذ "ئساً قا

                                                           

 (.365، ص1ج التبييغ عغ محاىب الشحػييغ البرخييغ كالكػفييغ،العكبخؼ، 
لغة: معشى يحل بالسحل فضتغضخ بو حاؿ السحل، كمشو سسي السخض عمة ألنو لحمػلو يتغضخ الحاؿ مغ  العمة:   (1)

ْيء َكىِحه اْلُحُخكؼ يكثخ تغضضخىا  القػة إلى الزعف. سسضت )ُحُخكؼ عمَّة( ألفَّ العمَّة ىَي اْلَسْعشى السغّضخ لمذَّ
اَف حخؼ العمَّة ُجْدء ًا ِمْشو َكَسا كصف باإلعخاب َكىَػ ِفي حخؼ ِمْشو  كَ َككصف االسُع ِبَكَساِلو باالعتبلؿ كإفْ 

، 1ج عمى ميسات التعاريف، التػقيف ؛ السشاكؼ،80، ص1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،)أبػ البقاء، 
 (.245ص

 في ب)في ال أيزا في عمة(   (2)
ػ في ب )التقجيخ(  (3)  

 في ب سقط)أف(.   (4)
 في ب)ال تػجب(.   (5)
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 .(2)إلى اإلعخاب أك إلى إعخاب السدتثشى غضخ إلضو أؼ (1)احتضاج أؼ حتضاجوال قػلو: 

 .(4)إعخاب السدتثشىعغ  عشو إؼ "غيخ"ما بعجه إؼ ما بعج  (3)كاستثشاء: قػلو

 شاء جسضعًا.إلخ تعمضل لبلحتضاج كاالستث "إال"ى : ألنو لسا كاف بسعشقػلو

 .(5)خخ ألجل اإلضافة فاستغشى بو عغ إعخاب السدتثشى: كلو أؼ لسا بعج اإلعخاب آقػلو

الحخؼ فضو عارض غضخ الـز فبلعتبار بو كأّما قػلو: قضل لئلضافة السانعة لمبشاء كألف كػنو بسعشى  

 إذا أضضف إلى أف فبل خبلؼ في جػاز بشائو عمى الفتح كسا في قػلو:

ْخَب ِمْشَيا َغْضَخ َأف نَصَقْت   .(1) لع َيْسَشِع الذُّ

                                                           

 في ب سقط)قػلو( في ب سقط)احتضاج(.   (1)
 البلمات،الدجاجي،  ؛94، ص1؛ األصػؿ في الشحػ، البغ سخاج، ج189، 4انطخ: )السقتزب، السبخد، ج   (2)

 (.76، ص1ج
 في ب)كاستغشاه(.   (3)
"، َفِإف غيخ   (4) َكاَف ااِلْسع الَِّحؼ قبميا َمْخُفػعا مشفضا رفعتيا، َكَكَحِلَظ ِإف : َفيَي اْسع، َكَتَقع ِفي ااِلْسِتْثَشاء مػقع "ِإالَّ

"، َكجب َأف يْخفس اْلُسْدَتْثشى عمى َجِسضع  َكاَف مخفػضا خفزتيا، أِلَف "غضخ" عاممة، َفِإذا حمت َمحل "ِإالَّ
ؿ َذِلظ عمى َأنَّيا َقاَمت مَقاـ حخؼ اْلُػُجػه، َكاَل ُبج ؿ "غضخ" مغ ِإْعَخاب، َفشقل ِإْعَخاب اْلُسْدَتْثشى ِإَلْضو، لضج

، شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب شخح؛ الجػجخؼ، 400، ص1، جعمل الشحػ، ابغ الػراؽ ااِلْسِتْثَشاء.)
 (.485، ص2ج
: أنو يقع بعج ِإالَّ في كبلـ مػجب، فضكػف مشرػًبا، مثل: عمى أربعة أقداـ: القدع األكؿ إعخاب السدتثشى   (5)

أنو يقع بعج "إال" في  :اْلَقْػـُ ِإالَّ َزْيًجا"، كالكبلـ السػجب: ما لضذ فضو نفي أك نيي أك استفياـ، ك الثاني "َجاَءِني
كبلـ غضخ مػجب، كيحكخ السدتثشى مشو، كالثالث: السدتثشى السفخغ، أؼ يكػف السدتثشي مشو غضخ محكػر في 

، «َما َرَأْيُت ِإالَّ َزْيًجا»، ك «َما َجاَءِني ِإالَّ َزْيجٌ »كبلـ غضخ مػجب، فحضشئح يختمف إعخابو بحدب العػامل، نحػ: 
ك الخابع: أنو يقع بعج َغْضِخ، كِسَػػ، كَسَػاِء، فضكػف مجخكرا، كبعج َحاَشا يكػف مجخكًرا «.ِبَدْيجٍ  َما َمَخْرُت ِإالَّ »ك 

ز الشرب أيًزا.) مضخ شخيف،  = مبادئ قػاعج المغة  نحػ ميخأيًزا عمى محىب األكثخ كبعزيع جػَّ
 (.485، ص2ج شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،؛ الجػجخؼ، 38، ص1، ، جالعخبية
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 .(2)ذفقييؤثخ أؼ  : أفقػلو

 ."غضخ": عمى قخيشة السحتاج كىػ قػلو

 .(3)السدتثشىإعخاب : بسا فزل عغ حاجتو كىػ قػلو

كاف أك ال جسعا  (4)الجسعّيةالجسع كأراد بالجسع ما يجؿ عمى  : كاقعة بعج جسع تفدضخ لتابعةقػلو

" ك"رىط" كإنسا اشتخط ىحا الذخط لضػافق حاليا أداة استثشاء فبل تقػؿ جائشي "في الرفة  ((5)) "كقـػ

 .(6)"رجل إاّل زيج

                                                           

في ب سقط) قػلو: قضل اإلضافة السانعة لمبشاء كألف كػنو بسعشى الحخؼ فضو عارض غضخ الـز فبلعتبار بو   (1) 
كأّما إذا أضضف إلى أف فبل خبلؼ في جػاز بشائو عمى الفتح كسا في قػلو: لع يسشع الذخب مشيا غضخ أف 

 نصقت(.
ْخَب ِمْشيا َغْضَخ َأف نَصَقْت   َحسامٌة في غرػٍف ذات أكقاؿِ    لع َيْسشْع الذُّ

البضت: مغ البحخ البدضط. كقج اختمف في قائمو. فدضبػيو ندبو لمكشاني كلع يدسو. كالدمخذخؼ ندبو ألبي قضذ بغ 
رفاعة، في السفرل. كركاه سضبػيو بخفع )غضخ( قاؿ: "كزعسػا أف ناسا مغ العخب يشربػف ىحا الحؼ في 

ىحا كشرب بعزيع يػمئح في كل مػضع، فكحلظ: غضخ أف نصقت". مػضع الخفع. فقاؿ الخمضل رحسو هللا: 
السفرل في صشعة ؛ الدمخذخؼ؛ 329، ص2ج الكتاب،كالسقرػد بشربيا أنيا مبشضة عمى الفتح.)سضبػيو، 

، 6، جخدانة األدب؛ البغجادؼ، 824، ص2ج الحاجب، أمالي البغ؛ ابغ الحاجب، 163، ص1، جاإلعخاب
 (553ص

 في ب)شفق(.   (2)
في ب زيادة)قػلو: قبل اإلضافة السانعة لبشاء كألف كػنو بسعشى الحخؼ غضخ الـز فبل اعتبار بو كأما إذا أضضف  (3)

إلى "أف" فبل خبلؼ في جػاز بشائو عمى الفتح كسا في قػلو لع يسشِع الّذْخَب مشيا غضَخ أْف لع يسشِع الّذْخَب مشيا 
 غضَخ أْف نصقْت(. 

 (.281، ص1، جدستػر العمساء = جامع العمـػأحسج نكخؼ،   َحاة َكػف ااِلْسع جسعا.)ِعْشج الشُّ  الجسعية:   (4)
  (5)ػ في ب سقط)كاف أك ال كقـػ كرىط كإنسا اشتخط ىحا الذخط لضػافق حاليا أداة استثشاء فبل تقػؿ(. 

 في ب)جاء رجل إاّل زيج(.(6) 
مثل: قـػ ؛ رىط ؛ شائفة، أك: ىػ ما يجؿ عمى أكثخ يجؿ عمى ما يجؿ عمضو الجسع، كلكغ لضذ لو مفخد مغ لفطو، 

مغ اثشضغ، كلضذ لو مفخد مغ لفطو كمعشاه مًعا، كلضدت صضغتو عمى كزف خاص بالتكدضخ، أك غالب فضو ؛ 
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استغخاؽ أف يخاد بو  احتسل "زيج الخجاؿ أك القػـ إالّ جاءني " (1):: احتخز عغ السعخؼ إلخ نحػقػلو

فبل  "زيجاً "لى جساعة يعخؼ السخاشب أف فضيع أف يذار بو إ فضرح االستثشاء كاحتسل (2)الجشذ

مشكخًا عمى أصميا فاختضخ كػنو  "إالّ "امع يحسل فالدّ  "إالّ "يتعحر أيزًا االستثشاء الحؼ ىػ األصل في 

عمى غضخ (4)حسمو فضزصّخ الدامع إلى فضو "إالّ "ما بعج ((3))دخػؿ غضخ محرػر لئبل يتحقق

 .االستثشاء

ففضو الرفة ال غضخ ىحا في السحرػر مغ العجد  "(7)رجل إاّل زيج (6)مائة جاءني" :مثل :(5)قػلو

ما جاءني رجاؿ إال "ك ،"ما جاءني رجبلف إاّل زيج"ككحا في السحرػر الحؼ ىػ الجشذ السدتغخؽ 

لضذ اثشضغ مشو فبل يجخل فضو  "زيج"ك "ما جاءني رجبلف اثشاف مغ ىحا الجشذ" :فإف معشى "عسخك

لضذ جساعة فبل  "عسخك"ما جاءني جساعة مغ ىحا الجشذ ك "ما جاءني رجاؿ"ككحا بعج معشى 

فإف السدتثشى الحؼ لع يكغ داخبل في  "االستثشاء السشقصع"أك  "الرفة"يجخل فمضذ في مثمو إذا إال 

                                                           

دمحم عبج العديد  ؛81، ص2ج الشحػ الػافي،عباس حدغ،  فضجخل فضو اسع الجسع مالو مفخد مغ معشاه فقط.)
 (.53، ص2، جأكضح السدالظ إلى ضياء الدالظالشجار، 

 (.390، ك389، ص4ج السقتزب،؛ السبخد، 315، ص1ج الجسل في الشحػ،انطخ: )الفخاىضجؼ،    (1)
ـ:   (2) ىَي َمتى أشمقت ِإنََّسا ُيَخاد بيا الَِّتي لمتعخيف، َكِإذا ُأِريج َغضخىا قضج بالسػصػلضة كالدائجة ، َكِإذا  اأْللف َكالبلَّ

ف لع يكغ ثسَّة َمْعيػد ـ ِفي إسع َفخدا َكاَف َأك جسعا َكَكاَف ثسَّة َمْعيػد يرخؼ ِإَلْضو ِإْجَساًعا، َكإِ دخل اأْللف َكالبلَّ 
خيغ، ِإالَّ َأف اْلسَقاـ ِإذا َكاَف خصابضا يحس مضغ كَعمى اْلِجْشذ ِعْشج اْلُسَتَأخِّ ل عمى يحسل عمى ااِلْسِتْغَخاؽ ِعْشج اْلُسَتَقجِّ

أبػ البقاء،   ؛114، ص3، جالعمساء = جامع العمـػ ، دستػراْلِجْشذ َكىَػ ااِلْسِتْغَخاؽ. )أحسج نكخؼ كل 
 (.165، ص1ج الكميات،

ػ في ب )كجػد(.  (3)  
 في ب سقط)حسمو(.   (4)

   في ب سقط )قػلو(.  (5) 
 في األصل)مأية(.   (6)
 في ب )مثل جاءني رجل إاّل زيج(.   (7)



492 
 

 "جاءني القػـ إال زيجاً " :كقػلظ(1)سػاء كاف مغ جشذ الستعجد  قبل اإلستثشاِء مشقصع األّكؿِ  عجدِ الست

 ((3)) لضذ ىػ "حسار جاءني القػـ إالّ " :نحػ (2)كغأك لع ي "زيجٍ "بالقػـ إلى جساعة خالضة عغ  ُمذضخاً 

 السدتثشى مغ الجشذ كسا ضغ بعزيع.

صفة مع صحة  "إالّ "جػاز كقػع  (4)محىب سيبػيواعمع أف  خخافِ عفاف آ: كفي البضت ِض قػلو

كصفة كعمضو أكثخ  بجالً  "إاّل زيج"أف يكػف  "ما أتاني أحج إال زيج" :كيجػز في قػلظ :االستثشاء قاؿ

 :قػلوتسدكًا ب (5)الستأخخيغ

 (6) َلَعْسُخ ِإبضَظ إال الَفْخَقجافِ   َكُكلُّ أٍخ ُمفاِرُقُو َأُخػه 

                                                           

 في ب سقط)األّكِؿ قبل اإلستثشاِء مشقصع سػاء كاف مغ جشذ الستعجد(.   (1)
 في ب)لع تكغ(.   (2)

ػ في ب سقط)فالسترل ىحا(.  (3)  
شخح ابغ يعر،  ؛283، ص1ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،   ؛334، ص2ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو،    (4)

 (. 75، ص2، جالسفرل لمدمخذخي 
": إف الخمف عشج    (5) الستقجمػف: الحيغ أدركػا األئسة الثبلثة، كمغ لع يجركيع فيػ مغ الستأخخيغ. ك"جامع العمـػ

الفقياء مغ دمحم بِغ الحدغ إلى شسذ األئسة الحمػاني، كالدمَف مغ أبي حشضفة إلى دمحم، كالستأخخكف مغ 
اصَل بضغ الستقجمضغ كالستأخخيغ ىػ رأس الحمػائي إلى حافع الجيغ البخارؼ. كذكخ الحىبي أف الحجَّ الف

؛ دمحم عسضع اإلحداف السججدؼ 129، ص2، جدستػر العمساء = جامع العمـػ ثبلثسائة.)أحسج نكخؼ،
 (.193، ص1ج التعخيفات الفقيية،البخكتي، 

، كُيشدب إلى حزخمّي بغ عامٍخ 178في ديػانو ص  ىحا بضٌت مغ الػافخ، كىػ لعسخك بغ معج يكخب   (6)
 سجّؼ. ك )الفخقجاف( : نجساف قخيباف مغ القصب ال يفتخقاف.األ
كّل أخػيغ غضخ الفخقجيغ ال بّج أف يفتخقا بَدفٍخ أك مػت، كقضل: السعشى: أقدع بعسخ أبضظ أّف ال بّج لؤلخ أف  كالسعشى:

ثل في يفارؽ أخاه يػًما، ما عجا الفخقجيغ. الفخقجاف: كػكباف معخكفاف. كاحجىسا فخقج. يزخب بيسا الس
"ككّل": الػاك بحدب ما قبميا، ك"كل": مبتجأ مخفػع بالزّسة، كىػ مزاؼ.  اإلعخاب:االجتساع كعجـ التفخؽ. 

"أخ": مزاؼ إلضو مجخكر بالكدخة. "مفارقو": خبخ مقّجـ مخفػع بالزّسة، كالياء: ضسضخ مترل مبشي في محّل 
األسساء الدتة، كىػ مزاؼ، كالياء: ضسضخ مترل  جّخ باإلضافة. "أخػه": مبتجأ مؤّخخ مخفػع بالػاك ألّنو مغ

مبشي في محّل جّخ باإلضافة. "لعسخ": البلـ: لمتػكضج، ك"عسخ": مبتجأ مخفػع بالزسة، كخبخه مححكؼ كجػًبا 
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كالعالسػف  مػف مإآل ىالكػف  كميع ىالكػف إال العالسػف كالعاممػف كميعالشاس )): (1)عمضو الدبلـ قػلوك 

ؿ فانتفى عغ البضت الزعف األكّ  (((2)عمى خصخ عطضع كالسخمرػف  كميع ىالكػف إال السخمرػف 

 .تباعوِ كا عشج سضبػيو

إلفادة  "كل"كصف السزاؼ ألف السذيػر كصف السزاؼ إلضو إذا ىػ السقرػد ك :(1)قػلو

 فقط. [205]ب/(2)الذسػؿ

                                                           

تقجيخه: "قدسي"، كىػ مزاؼ "أبضظ": مزاؼ إلضو مجخكر بالضاء ألّنو مغ األسساء الدّتة، كالكاؼ: ضسضخ 
باإلضافة. "إاّل": اسع بسعشى "غضخ" مبشّي في محل رفع صفة لػ"كّل". "الفخقجاف":  مترل مبشي في محل جخّ 

مزاؼ إلضو مجخكر بالكدخة عمى لغة مغ يمـد السثشى األلف رفًعا كنرًبا كجخِّا. كجسمة "كل أخ مفارقو أخػه": 
و أخػه": في محل رفع بحدب ما قبميا. كجسمة "لعسخ ... ": اعتخاضضة ال محل ليا مغ اإلعخاب. كجسمة "مفارق

)إاّل  الّذاىج فيو:: "إال الفخقجاف" حضث جاءت "إاّل" صفة لػ "كّل"، كقضل: كالذاىج فيو قػلوخبخ لػ"كل". 
الفخقجاف( حضث استعسل )إالَّ( بسعشى )غضخ(. كاستذيج بو الشُّحاة عمى نعت )كّل( بقػلو: )إاّل الفخقجاف( عمى 

د اّلحؼ زعع أّف الػصف بػ )إالَّ( لع يجيء إال فضسا يجػز فضو البجؿ؛ فػ )إاّل كفضو ردّّ عمى السبخّ  تقجيخ )غضخ(.
، شخح تدييل الفػائج؛ ابغ مالظ، 334،  ص2، جالكتابسضبػيو,  الفخقجاف( صفة كال يسكغ فضو البجؿ. )

 المسحة في شخح السمحة،ابغ الرائغ،   ؛72، ص2ج السفرل لمدمخذخي، شخح؛ ابغ يعر، 255، ص2ج
، 3ج الخدانة األدب،البغجادؼ،  ؛519، ص1ج الجشى الجاني في حخكؼ السعاني،؛ السخادؼ، 474، ص1ج

 (.421ص
الشاس كميع مػتى إال العالسػف كالعاممػف كميع  ))174ص  1قاؿ الذضخ األلباني في الدمدة الزعضفة ج    (1)

ف عمى خصخ عطضع(( مػضػع ، ىمكى إال العالسػف، كالعاممػف كميع غخقى إال السخمرػف، كالسخمرػ 
أبػ عبج الخحسغ دمحم ناصخ الجيغ، األشقػدرؼ  كالرػاب في اإلعخاب: العالسضغ كالعاممضغ كالسخمرضغ.")

، دار الشذخ: دار سمدمة األحاديث الزعيفة كالسػضػعة كأثخىا الديئ في األمةق(،1420األلباني )ت: 
 (.174، ص1، ج76ـ، بخقع 1992ىػ /  1412 ،1السعارؼ، الخياض ؛ السسكمة العخبضة الدعػدية،ط

األصُل في "إاّل" أف تكػَف لبلستثشاء، كفي "غضخ" أف تكػف كصفًا. ثعَّ قج ُتحَسُل إحجاىسا عمى األخخػ، َفضػَصُف بإاّل، 
جامع الجركس الغبليضشي،   كُيدتثشى بغضخ، كمغ ذلظ حجيُث "الشاُس ىَمَكى إال العاِلسػَف، كالعاِلسػَف.....)

 (.138، ص3ج عخبية،ال
في ب)كميع ىالكػف إال العاممػف كالعالسػف كميع إال العاممػف كالعاممػف كميع ىالكػف إال السخمرػف عمى    (2)

 خصخ عطضع(.
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 بضغ الرفة كالسػصػؼ كىػ قمضل. ((3)) بالجدء : كاإلخبار قبل الػصف أؼ الفرلقػلو

في األصل صفة ضخؼ مكاف (5) "ػ ػْ سُ "اعمع أف  ((4))أك كائشًا عمى الطخفضة  : بشاء عمى الطخفضةقػلو

أؼ مدتػيا ثع ححؼ السػصػؼ كأقضع  [ 20/58, ]شو ...َمَكاًنا ُسًػػ   :تعالى كىػ مكانًا قاؿ هللا

بسعشى مكانا فقط ثع استعسل  "سػػ "الػصف مقامو مع قصع الشطخ عغ معشى الػصف فرار 

 :لع يأتظ كسا لػ قمت "زيجاً "أفاد أف  "جاء القػـ سػػ زيج" :ألنظ إذا قمت "البجؿ في االستثشاء"بسعشى 

                                                           

 في ب سقط)قػلو(.   (1)
إلى ما بعجىا إذا كقعت كمسة )كل(  صفة مزافة. كل: ىػ اسع مػضػع إلفادة الذسػؿ كاالستغخاؽ كيعخب   (2)

بضغ اسسضغ متحجيغ لفطا كمعشى كتجؿ عمى كساؿ االسع األكؿ، نحػ: لظ الحق كّل الحق في السصالبة 
إذا أضضفت كمسة )كل( إلى ضسضخ يعػد عمى اسع قبل )كل( تػكيج معشػي بالتعمضع. كّل: صفة إلى )الحق(، 

 كّل: تػكضج معشػؼ لكمسة )السبلئكة التي كقعت فاعبل مخفػعا، يْع َأْجَسُعػفَ َفَدَجَج اْلَسبلِئَكُة ُكمُّ قاؿ تعالى: 
قػاعج المغة  السػجد فيىػ(،  1417سعضج بغ دمحم بغ أحسج األفغاني)ت :  كيعخب حدب مػقعو مغ الكبلـ.)

؛أدكات اإلعخاب، ضاىخ  349، ص1ـ، ج2003ىػ ؛ 1424لبشاف، ط، –دار الفكخ ؛ بضخكت  العخبية،
 2005ىػ ؛  1425، 1لبشاف، ط –شػكت البضاتي، مجج السؤسدة الجامعضة لمجراسات كالشذخ كالتػزيع، بضخكت 

 (.167، ص1ـ، ج
ػ في ب)بالخبخ(  (3)  
ػ في ب سقط)أك كائشًا عمى الطخفضة اعمع(.  (4)  

: أف "سػػ" ضخؼ مكاف، كأنيا ال تخخج عغ الطخفضة، فإف جاء مغ كبلـ األكؿثبلثة آراء:  "سػى"لمشحاة في    (5)
العخب شيء، استعسمت فضو اسسا غضخ ضخؼ؛ فيػ مؤكؿ أك ضخكرة مغ ضخكرات الذعخ؛ كىحا رأؼ الخمضل، 

فضة، كتدتعسل اسسا غضخ أف "سػػ" تدتعسل ضخفا مشرػبا عمى الطخ  الثاني:كسضبػيو، كجسيخة البرخيضغ. 
اعمع  ضخؼ؛ إال أف استعساليا ضخفا أكثخ مغ استعساليا غضخ ضخؼ؛ كارتزى السؤلف ىحا الخأؼ، فيػ يقػؿ:

أف "سػػ" تدتعسل ضخفا، كتدتعسل اسسا غضخ ضخؼ، كأف  الثالث:أف "سػػ" في األصل صفة ضخؼ مكاف 
ىسا ضخكرة كال خاصا بالذعخ؛ كىحا رأؼ االستعسالضغ سػاء، لضذ أحجىسا أكثخ مغ الثاني، كلضذ أحج
، اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغالكػفضضغ، كتبعيسا ابغ مالظ. انطخ في ىحه السدألة: )األنبارؼ، 

أكضح السدالظ إلى ألفية ؛ ابغ ىذاـ، 142، ص2ج شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ يعر،  ؛239، ص1ج
؛ 521، ك519، ص1ج ػني عمى ألفية ابغ مالظ،شخح األشس؛ األشسػني، 239، ص2ج ابغ مالظ،
 (.234، ص2ج حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،الرباف،  
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في األصل مكانا  "فدػػ "د عغ معشى البجلضة أيزا لسصمق االستثشاء ثع جخّ  "جاء القػـ بجؿ زيج"

الطخفضة ىػ الـز الشرب عمى  البرخييغ فعشجثع بسعشى االستثشاء بسعشى بجؿ ((1))ُمْدتػػ ثع صار 

ألنو في األصل صفة ضخؼ كاألكلى في صفات الطخكؼ إذا ححفت مػصػفاتيا الشرب فشربو 

عمى كػنو ضخفا في األصل كإاّل فمضذ اآلف فضو معشى الطخفضة كعشج الكػفضضغ يجػز خخكجيا عغ 

كغضخ لخخكجيا عغ معشى الطخفضة إلى معشي االستثشاء  الطخفضة كالترخؼ فضيا رفعًا كنربًا كجخاً 

  (2) اعخ:قاؿ الذ

 ِف َكَلْع َيْبَق ِسَػػ الُعْجَكا
                                                           

.ػ في ب زيادة)بسعشى مكاف(  (1)  
 ِف ِدنَّاىْع َكَسا َداُنػا  َكَلْع َيْبَق ِسَػػ الُعْجَكا    (2)

انّي، كاسُسو  السفخدات  َشيل بغ شْضباف، مغ قرضجٍة قاليا في حخب الَبدػس.ىحا بضٌت مغ اليدج، كىػ لمِفْشج الدِّمَّ
لسا ضيخ الذخ،  السعشى:العجكاف: الطمع الرخيح. دناىع: جازيشاىع كفعمشا بيع مثل ما فعمػا بشا.  الغخيبة:

كانكذف كل شيء كاف مدتػرا، كلع يبَق مغ بشي ذىل إال العجكاف الطاىخ؛ جازيشاىع، كفعمشا بيع مثمسا فعمػا 
، كعبلمة جدمو ححؼ  اإلعخاب:شا، ككسا تجيغ تجا. ب لع: حخؼ جـد كنفي كقمب. يبق: فعل مزارع مجدـك

حخؼ العمة. سػػ: فاعل مخفػع، كعبلمة رفعو الزسة السقجرة عمى األلف، كىػ مزاؼ. العجكاف: مزاؼ 
ك"نا": فاعل، ك"ىع":  إلضو. دنَّاىع: فعل ماٍض، مبشي عمى الدكػف؛ الترالو بػ "نا" الجالة عمى الفاعمضغ،

مفعػؿ بو. كسا: الكاؼ حخؼ جخ، ك"ما" حخؼ مرجرؼ. دانػا: فعل ماٍض، كالػاك: فاعل؛ كالسرجر السؤكؿ 
مغ "ما كما دخمت عمضو": في محل جخ بالكاؼ؛ ك"الجار كالسجخكر": متعمق بسححكؼ صفة لسرجر، يقع 

اثبل لجيشيع إيانا؛ كجسمة "دانػا": صمة لمسرػلػ الحخفي، مفعػال مصمقا؛ عاممو "دناىع"؛ كالتقجيخ: دنَّاىع ديًشا مس
"كلع يبق سػػ  مػشغ الذاىج:ال محل ليا؛ كجسمة "دناىع": جػاب "لسا" في بضت سابق، ال محل ليا. 

كقػع "سػػ" فاعبل لػ "يبق"؛ كحكع مجضئيا فاعبل الجػاز لزخكرة الذعخ عشج  كجو االستذياد:العجكاف". 
الكػفضضغ فجائد في سعة الكبلـ، كلع يخرػه بالذعخ فقط كالبرخيضغ؛ كمحىبيع في ىحه البرخيضغ؛ كأما عشج 

السدألة أرجح؛ لػركد الذػاىج الكثضخة مغ الذعخ كالشثخ معا عسغ يحتج بكبلميع. كانطخ:شخح ديػاف الحساسة 
ػ زكخيا )ت: ىػ( يحضى بغ عمي بغ دمحم الذضبانّي التبخيدؼ، أب 231،اختاره أبػ تساـ حبضب بغ أكس ت 

أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ ؛ ابغ ىذاـ،  6، ص1بضخكت، ج –دار القمع  ديػاف الحساسة:ىػ(، 502
الدضػشي،  ىسع  ؛520، ص1ج األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ، شخح ؛ األشسػني،241، ص2، جمالظ

 (.433، ص3ج خدنة األدب،البغجادؼ،   ؛161، ص2اليػامع في شخح جسع الجػامع، ج
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 الذعخ. البضت كمثمو عشج البرخيضغ شاذ ال يجيء إال في ضخكرةِ 

في (2) بعزيا أؼ في جسضع ما يجػز لو كيختز بأحكاـ ذكخ بعزو ىشا كيحكخ(1) : في أقداموِ قػلو

 .(3)الشاقرة األفعاؿ

 :[األفعاؿ الشاقرة]

 الخبخ. : الفتخاقيسا أؼ االسع كقػلو

 : ضاىخة اإلعخاب صفة بعج معخفة كيكفي ضيػر اإلعخاب في أحجىسا.قػلو

 ."كاف" إذ ال يححؼ مغ ىحه األفعاؿ إالّ  "كاف"يعشي بالعامل  "خبخ كاف": أؼ عامل قػلو

 اسع مفخد. "الفاء"كبعج  "الفاء"اسع كفي جدائيا  فْ إِ  ((4))ؼ في مثل ىحه الرػرة كىػ أف يكػف : أقػلو

 أجاز السبخدفػجب الححؼ لئبل يمـد الجسع بضغ العػض كالسعػض عشو ىحا عشج البرخيضغ ك: قػلو
أف  (7)كقاؿ الكػفيػف  (6)دساعالال عػض كال يدتشج ذلظ إلى  "ما زائجة"عمى أف  "كاف"ضيػر (5)

                                                           

 في ب زيادة)إلخ(.   (1)
 في ب)بعزو(.    (2)
َأفَعاؿ كضع كل َكاِحج ِمْشيا لتقخيخ َفاعمو كتثبضتو ِإيَجابا َأك سمبا عمى صفة يجؿ َعَمْضيا َخبخه.  اأْلَْفَعاؿ الشَّاِقَرة:   (3)

َكىَي َكاَف،  ضيا اْحِتَضاج ِإَلى اْلَخَبخ.َكِإنََّسا سسضت َناِقَرة أِلَنَّيا اَل تتّع بسخفػعيا كاألفعاؿ اْلَغْضخ الشَّاِقَرة َففِ 
، َكَما دَ  ، َكَباَت، َكَما َزاَؿ، َكَما َبِخَح، َكَما َفِتَئ، َكَما اْنَفظَّ ، َكَلْضَذ: َكَصاَر، َكَأْصَبَح، َكَأْمَدى، َكَأْضَحى، َكَضلَّ ـَ ا

؛ الخػارزمي، السغخب، 349، ص1ج اب،السفرل في صشعة اإلعخ َتْخَفُع ااِلْسَع، َكَتْشِرُب اْلَخَبَخ. )الدمخذخؼ، 
 ؛(.99، ص1، جدستػر العمساء = جامع العمـػ؛ أحسج نكخؼ، 532، ص1ج

  (4)ػ في ب زيادة)بعج(. 
 (. 61، ص1، جاإلنراؼ في مدائل الخبلؼاألنبارؼ،  ؛51ص 1انطخ:)السبخد، السقتزب،ج، (5)

 في ب)إلى سساع(.   (6)
، 4ج لمدمخذخي، شخح السفرل؛ ابغ يعر، 61، ص1، جمدائل الخبلؼاإلنراؼ في انطخ: )األنبارؼ،    (7)

ىسع اليػامع في ؛ الدضػشي، 377، ص1ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،ابغ عقضل،  ؛ 526ص
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في (1)أف السفتػحة شخشضة قالػا القخاءتافِ  مجيء السفتػحة بسعشى إف السكدػرة الذخشضة كيجػزكف 

أؼ فتح اليسدة ككدخىا بسعشى كاحج أؼ [ 282 / 2,البقخة]  ...َأْف َتِزلَّ ِإْحجاُىسا...  :تعالى قػلو

ا مّ كالسعشى إ ػاب لسداعجة المفعع بعضجًا عغ الرقػليبسعشى الذخط كما عشجىع أيزًا عػض كلضذ 

 (2)في قػؿ الذاعخ: "الفاء"المفع فمسجيء 

                                                           

 (.  501، ص1، جشخح جسع الجػامع
َكاْلَسِجيَشِة َكَبْعُس أَىِل اْلِعَخاِؽ: }َأْف َتِزلَّ ِإْحَجاىَسا َفَتَحكَِّخ  اْخَتَمَفِت اْلُقخَّاُء ِفي ِقَخاَءِة َذِلَظ، َفَقَخَأ َعامَُّة أَىِل اْلِحَجازِ    (1)

َمْغ كدخ )أْف( فالكبلـُ عمي َلفع «. َتِزلَّ »َكَنِرْب « َأفْ »[ ِبَفْتِح اأْلَْلِف ِمْغ 282ِإْحَجاىَسا اأْلُْخَخػ{ ]البقخة: 
 جامع البياف عغ تأكيل آي القخآف، ديخ الصبخي =تفالصبخؼ،  في )إف تِزل( .) : السعشىالَجَداِء، كمعشاه

 (.363، ص1ج معاني القخآف كإعخابو،؛ األخفر، 87، ص5ج
أبػ خخاشة: كشضة الذاعخ خفات  المغة:؛ 128لعباس بغ مخداس، في ديػانو ص  مغ البديطالبضت  التخخيج:   (2)

حضػاف معخكؼ، كىشا تعشي الدشػات السججبة.  الزبع:جساعة مغ الشاس، كىشا تعشي الكثخة.  الشفخ:بغ نجبة. 
يا أبا خخاشة ال تفخخ عمّي بكثخة عجد رجالظ، فإّنسا قػمي لع تكغ قّمتيع بدبب الجػع كالحخماف، كلع  السعشى:

"أبا": مشادػ  اإلعخاب:تؤثخ فضيع الدشػات السججية، كلكغ بدبب الجياد كالحخب. كىحا ىػ عّدىع كمججىع. 
و مغ األسساء الدّتة، كىػ مزاؼ. "خخاشة": مزاؼ إلضو مجخكر بالفتحة ألنو مسشػع مغ مشرػب باأللف ألنّ 

الرخؼ. "أّما": مخّكبة مغ "أف" السرجرية ك"ما" الدائجة، ُأتي بيا لمتعػيس عغ "كاف" السححكفة. كالسرجر 
خكر متعّمقاف السؤكؿ مغ "أّف" ك"كاف" السححكفة كما بعجىا في محل جّخ بحخؼ جخ مححكؼ، كالجار كالسج

بفعل مححكؼ، كالتقجيخ: فخخت ألف كشت ذا نفخ. "أنت": اسع "كاف" السححكفة. "ذا": خبخ "كاف" السححكفة 
مشرػب باأللف ألّنو مغ األسساء الدّتة، كىػ مزاؼ. "نفخ": مزاؼ إلضو مجخكر. "فإف": الفاء: لمتعمضل، 

ػ مزاؼ، كالضاء: ضضخ مترل مبشّي في محّل ك"إّف": حخؼ مذّبو بالفعل. "قػمي": اسع "إّف" مشرػب، كى
، ك"ىع": ضسضخ مترل مبشي  . "تأكميع": فعل مزارع مجدـك جّخ مزاؼ إلضو. "لع": حخؼ نفي كقمب كجـد

 محّل نرب مفعػؿ بو. "الزبع": فاعل مخفػع. في=
: ال محّل ليا مغ اإلعخاب كجسمة "أبا خخاشة ... ": ال محل ليا مغ اإلعخاب ألّنيا ابتجائّضة. كجسمة "إف قػمي ... "

 ألّنيا استئشافضة كجسمة "لع تأكميع الزبع": في محل رفع خبخ "إّف".
: "أّما أنت ذا نفخ"، كاألصل: "ألف كشت ذا نفٍخ"، فححؼ "كاف"، كعّػض عشيا "ما"، الدائجة، كأبقى كالذاىج فيو قػلو

رسالة ؛ الخكماني،  293، ص1ج الكتاب،سضبػيو,  اسسيا كىػ قػلو: "أنت"، كخبخىا كىػ قػلو: "ذا نفخ".)
السفرل في صشعة الدمخذخؼ،  ؛383، ص2ج الخرائز،ابغ جشي،   ؛39، ص1ج مشازؿ الحخكؼ،

؛  شخح السفرل لمدمخذخؼ، 60، ص1ج اإلنراؼ في مدائل الخبلؼاألنبارؼ،  ؛103، ص1ج اإلعخاب،
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ُبعُ  َأبا ُخخاَشَة َأمَّا أنَت ذا َنَفِخ   فِإّف قػِمَى لع َتْأُكْمُيُع الزَّ

في مثل البضت  البرخييغ جعشبج كال (1)بفخدمعشى البضت إف كشت ذا عجد فمدت  ى فؤلفا السعشمّ كإ

لع يأكميع " كال يرمح أف يكػف ذلظ "ذا نفخما أنت أ"مغ تقجيخ فعل يعسل في الجار كالسجخكر أعشي 

ا إمّ "ال يعسل فضسا قبميا إال مع  "الفاء"ال يتقجـ عمضيا كأيزًا ما بعج  فّ ألف معسػؿ خبخ إ "الزبع

 "تتكبخ "فضقجركف إما أنت ذا نفخ [74السجثخ/ ] ( 3َكَربََّظ َفَكبِّْخ)  :ضاىخة أك مقجرة نحػ "الذخشضة

 .(2)"تفتخخ"ك

 .(3)"زيجًا قائع أخػه فّ إ" :في قػلظ "أخػه"كلكغ يخد عمضو  "زيجًا أبػه قائع فّ إ" :في "أبػه": فبل يخد قػلو

 .(4)مغ السشرػبات بل بعزو مبشي : ألنو أؼ اسع ال عمى اإلشبلؽ لضَذ قػلو

 مغ الزسضخ في دخػليا. كحضشئح أؼ حضغ كػنو حاالً : قػلو
                                                           

أكضح السدالظ إلى بغ ىذاـ، ؛ ا418، ص1ج شخح الكافية الذافية،ابغ مالظ،  ؛89، ص2ابغ يعر، ج
 (.257، ص1ج ألفية ابغ مالظ،

 في ب)بفخده(.  (1) 
ـٍ. ِمْغ َذِلَظ اْلَفْخُخ. َكاْلَفاِخُخ: الَفَخخ   (2) ْيُء اْلَجضُِّج. : اْلَفاُء َكاْلَخاُء َكالخَّاُء َأْصٌل َصِحضٌح، َكىَػ َيُجؿُّ َعَمى ِعَطٍع َكِقَج ذَّ

ُخ: ابغ سضجه،   ؛480، ص4ج معجع مقاييذ المغة،ابغ فارس،  كتعّطع. ) تكبخالتََّعطُُّع، َكقضل:  َكالتََّفخُّ
عمي بغ الحدغ اليشائي األزدؼ، أبػ الحدغ السمقب بػ  ؛175، ك101، ص5ج السحكع كالسحيط األعطع،

عسخؼ، جامعة أـ تحقضق: د دمحم بغ أحسج ال السشتخب مغ غخيب كبلـ العخب،ىػ(، 309)ت: بعج « كخاع الشسل»
دمحم  ؛338، ص1ـ، ج1989ىػ ؛ 1409، 1القخػ )معيج البحػث العمسضة كإحضاء التخاث اإلسبلمي(، ط

 (.63، ص1ج التعخيفات الفقيية،عسضع،  
، 2ج شخح السفرل لمدمخذخي،؛ ابغ يعر، 25، ص2ج األصػؿ في الشحػ،انطخ: )ابغ الدخاج،    (3)

 (.402، ص1ج ح جسع الجػامع،،  ىسع اليػامع في شخ الدضػشي ؛245ص
ااِلْسع كلػ كاف لفطًا مبشضًا عمى الفتح  كلكغ في محل الشرب، كذكخ الدضػشي: "االسع بعزو َمْبِشّي قصعا ثعَّ    (4)

 اْختمف ِفي َسَبب اْلبشاء ىل ىَػ َشْيء َكاِحج َأك َأكثخ َفحىب َكِثضُخكَف ِإَلى الثَّاِني َفسشيْع مغ َقاَؿ مغ َأسَبابو شبو
الدضػشي، ىسع اليػامع في شخح  اْلِفْعل اْلَسْبِشّي َكمثمو ب نداؿ كىضيات َفِإنَّيَسا بشضا لذبييسا ب اْنِدْؿ َكبعج....")

 (. 65، ص1جسع الجػامع، ج
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 كجج المبذ في بعس السػاد.كإف  السحكػرة السادةِ  (1)في: لعجـ المبذ أؼ قػلو

 عغ السفرػلة. ااحتخاز (2)عغ السفرػلة إلخ أؼ قػلو  اً : احتخاز قػلو

 نكخة عغ السعخفة.: قػلو

 ال "ال"اسع  فإفّ ة كالخبخ فخخج الرف (3)"لمسذبو بو"ء ىػ مغ تساـ معشاه بضاف : في تعمقو بذيقػلو

 "ال غبلـ ضخيفاً "ك "في الجار ال غبلـَ " :نظ تقػؿكالخبخ مزارعًا لمسزاؼ بجلضل أ يرضخ بالرفةِ 

 .كالسصمق يعشي اسع ال

ككػنو  "نكخة"التي ىي كػنو  الثبلثةيعشي بو السشرػب السعخؼ بالقضػد  بجاللة السقيج :(4)قػلو

ضخكبو  مغجدء  السصمقك "ال"كأف يمضيا فإنو ضخب مغ مصمق اسع  "مذبيًا بو"أك  "مزافاً "

 .و كمشجرج تحتياكمقضجات

 .(6)السشرػب ال يكػف مفخداً  ع الحسل ألفيدتقضحضث ال  :(5)قػلو

                                                           

 في ب سقط)في(.    (1)
 في ب)احتخاز عغ السفرػلة إلخ أؼ قػلو يمضيا(.   (2)
السذبَّو : ىػ بضاف ُكجػد صفة أك أكثخ في السذبَّو ُمذاِبيٍة لَسا َيْطيُخ مغ صفاٍت في  : لمتْذبيوالسعشى المغػؼ    (3)

كالتذابو اشتخاؾ شضئضغ فأكثخ في صفٍة أك صفاٍت متساثبلت، كقج يؤّدؼ ىحا االشتخاؾ إلى الّمْبذ كعجـ  بو.
عبج الستعاؿ  ىحه الرفة أك الرفات.) القجرة عمى التَّْعضضغ، إذا كاف السصمػب فخدًا معّضشًا أك صشفًا معّضشًا في

، 17مكتبة اآلداب، ط بغية اإليزاح لتمخيز السفتاح في عمـػ الببلغة،ىػ(،1391الرعضجؼ )ت: 
الببلغة ىػ(، 1425عبج الخحسغ بغ حدغ َحَبشََّكة السضجاني الجمذقي )ت:  ؛413، ص3ـ، ج2005ىػ؛1426

 (.161، ص2ـ، ج1996ىػ ؛  1416، 1، طدار القمع، دمذق، الجار الذامضة، بضخكت العخبية،
 في ب سقط)قػلو(.   (4)
 في ب سقط)قػلو(.   (5)
مشيا: كىػ األحدغ، أف تجخؼ الرفة عمى  األكؿ: ثبلثة أكجو: إذا كصفت الشكخة فضيا الشكخة السػصػفة   (6)

تجعل السشفي كنعتو : أف كالػجو الثانيالسػصػؼ، كتشػف الرفة، كذلظ قػلظ: "ال رجل ضخيًفا في الجار"، 
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 "(2)"ال ذلظ إذا دخل الجار عمىك  "مغ" تقجيخ البشاء حضث يتعحر(1)يستشع كليحا "مغ": لتزسغ قػلو

ف كىحا يزعّ  "ببل مغ ماؿ"إذ ال يجػز  "مغ ال شيء (3)بتغزببل ماؿ ك كشت " :نحػ قػلظ[205]أ/

لكشو مع كػنو معخبًا مخكب مع عاممو ال يشفرل عشو  (5)إعخابضة "ال رجل"أفَّ فتحة  (4): مغ قاؿقػلو

بتخكضبو مع  (6)مومشو التشػيغ مع كػنو معخبًا لتشاقفححؼ  "خسدة عذخ"مغ  "عذخ"كسا ال يشفرل 

 ."كشت بغضخ ماؿٍ " :عاممو كال ىشا بسعشى غضخ أؼ

ا أف مّ فَّ لتأكيمو بالسشكخ كجيضغ إبالشكخة حاصمو أ قػلوإلخ بجؿ عغ  ((7))"العمع يختشا": برفة قػلو

ذلظ السعشى ألف  ه بكمسة كبسعشى مغ السعاني كأنو اسع جشذ مػضػع إلفادةِ الشتيار  "العمع"يجعل 

 في الحكػماتِ  (1)كفضرلٍ  ـ هللا كجيوإذ ىػ كخّ  "ل لياضَر  فَ اَل " "حدغ لياضة كال أبا قّز "(8)معشى 

                                                           

: أف تجعل الشعت عمى السػضع الػجو الثالث"، كال رجَل ضخيَف في الجاراسًسا كاحجا، كتبشضو معو فتقػؿ: "
 الكتاب،، .  انطخ: )سضبػيوال رجَل ضخيَف"فتخفع ألف "ال" كما عمست فضو في مػضع اسع مبتجأ ، فتقػؿ: "

أمالي ابغ ؛ ابغ الحاجب، 384، ص1ج ألصػؿ في الشحػ،اابغ الدخاج،   ؛289، ك288، ص2ج
 (.418، ص1ج الحاجب،

 في ب )يسشع(.   (1)
 في ب سقط)ال(.   (2)
 في ب)كغربت(.   (3)
؛ 180، ص4ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،؛ ابغ عقضل، 276، ص2ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو،    (4)

 (.18، ص2ج أللفية ابغ مالظ،حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى الرباف، 
لقج كانت العبلمة اإلعخابضة أكفخ القخائغ حطِّا مغ اىتساـ الشحاة، فجعمػا اإلعخاب نطخية  :العبلمة اإلعخابية   (5)

كاممة سسَّػىا نطخية العامل، كتكمسػا فضو عغ الحخكات كدالالتيا، كالحخكؼ كنضابتيا عغ الحخكات، ثع تكمسػا 
اإلعخاب ىل كاف في كبلـ العخب في اإلعخاب الطاىخ كاإلعخاب السقجر كالسحل اإلعخابي، ثع اختمفػا في ىحا 

، 1ـ، ج2006ىػ؛1427، 5عالع الكتب، ط المغة العخبية معشاىا كمبشاىا،تساـ حداف عسخ،  أـ لع يكغ.)
 (. 205ص

 في ب)لتشاكلو(.   (6)
ػ في ب)اشيخ( في ب سقط)العمع(.  (7)  

؛ ابغ يعر، 530، ص1ج شخح الكافية الذافية،؛ ابغ مالظ، 363، ص4ج السقتزب،انطخ: )السبخد،    (8)
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الفضرل كعمى ىحا  (3)كمفععشو كالجشذ السقضج لسعشى الفرل كالقصع  (2)فرار اسسو رضى هللا

 "فخعػف "رخؼ ضف "ارار قيّ لكل جبّ "أؼ  "لكل فخعػف مػسى" :يسكغ كصفو بالسشكخ كىحا كسا قالػا

 .شكخىسا بالسعشى السحكػرتل "مػسى"ك

مو في اإلبياـ فححؼ السزاؼ باإلضافة لتػغّ  (5)خؼا أف يقجر مزاؼ ىػ مثل فبل يتعمّ كإ :(4)قػلو

 .((6))في اإلعخاب كأقضع السزاؼ إلضو مقامو

 عمى تقجيخ السزاؼ."دغ ليا حأبي الال مثل ": قػلو

 "أبػ حدغ"(7) :كىػ "اشتيخ العمع"ىحا عمى تأكيمو برفة كىي الحاكع الفاصل  "ال حاكع أك": قػلو

 بيا بتمظ الرفة .

                                                           

 (.501، ص1ج المسحة في شخح السمحة،؛ ابغ الرائغ، 92، ص2ج شخح السفرل لمدمخذخي،
 في ب)فضربل(في األصل)كافضربًل(.   (1)
 في ب زيادة)تعالى(.   (2)
 في ب)لفطو(.   (3)
 في ب سقط)قػلو(.   (4)
 في ب)فبل يترخؼ(.   (5)

ػ في ب سقط)في اإلعخاب(  (6)  
 ـ(. 661- 600ق /  40-ؽ ىػ  23: )عمي بغ أبي شاِلب   (7)

بغ عبج السصمب الياشسي القخشي، أبػ الحدغ: أمضخ السؤمشضغ، رابع الخمفاء الخاشضج، كأحج   عمي بغ أبي شالب
العذخة السبذخيغ، كابغ عع الشبي كصيخه، كمغ أكابخ الخصباء كالعمساء بالقزاء، كأكؿ الشاس إسبلما بعج 

سع عمي بغ الحدغ بغ ىبة هللا السعخكؼ أبػ القا خجيجة. كلج بسكة، كربي في حجخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كلع يفارقو.)
تحقضق: عسخك بغ غخامة العسخكؼ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ  تاريخ دمذق، ق(، 571بابغ عداكخ )ت: 

؛ أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكـخ دمحم بغ الجدرؼ، عد الجيغ ابغ 3، ص42ـ، ج 1995ىػ ؛  1415كالتػزيع، 
، ؛ الدركمي 588، ص3ـ، ج1989ىػ ؛ 1409بضخكت،  –فكخ دار ال أسج الغابة،ق(،ػ 630األثضخ )ت: 

 (.295، ص4ج األعبلـ،
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أف يقجر ليسا خبخ  (3)سيبػيو جعشفبل يجػز  حضشئحإلخ ك (2) "ال"عمى أف  فتح األكؿِ  ((1))كالثاني :قػلو

ألف الشاصبة السسيا  "ببل"مخفػعة  قػةَ  مخفػع عشجه باالبتجاء كخبخ "ال حػؿ"كاحج بعجىسا ألف خبخ 

 كذلظ ال يجػز قضاسًا عمى عجـ جػاز عشجه أيزًا في الخبخ فضخفع الخبخ بعاممضغ مختمفضغ عاممة

يجػز تقجيخ خبخ  كعشَج غيخه عمى حجة فضجب أف يقجر لكل مشيسا خبخ (4)يغحرػؿ أثخ مغ مؤثخ 

 .(5)كحجىا كيجػز أف يقجر عشجىع لكل خبخ "ال"كاحج ليسا ألف العامل فضو عشجىع إذًا 

عغ العسل (6)تمغاىاجة بل لشفي الجشذ لكغ غضخ زائ "ال"يجػز أف يجعل  إلخ ك "ال" : كقػاًل بأفقػلو

خبخ كاحج لكػنو خبخ السبتجأ كعشج  أف يقجر ليسا معاً  سيبػيو عشج يجػزكعمى ىحا الػجو الثالث 

 في العسل في الخبخ. "ال"لئبل يجتسع االبتجاء كلفع  (7)فخدشغضخه البج لكل كاحج مغ خبخ م

لزعف  األكلى لمتشديو كلكغ الغضت "ال"(8)أفعمى االبتجاء أؼ عمى  : عمى عجـ البشاء كالحسلقػلو

ما ممغاة إما زائجة ك " الثانضة إال"مخفػعضغ باالبتجاء ك (9)فضكػف االسساف حضشئحعسميا كيمدميا التكخار 

                                                           

  (1)ػ في ب سقط)الثاني( 
التي لشفي الجشذ: أف "ال" حخؼ مذتخؾ، فأصميا أال تعسل، كقج أعسمت عسل "لضذ" تارة كعسل "إف"  ال""   (2)

شخح ؛ األشسػني، 545، ص1السخادؼ، تػضضح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفضة ابغ مالظ، ج  أخخػ.)
 (. 335، 329، ص1ج عمى ألفية ابغ مالظ، األشسػني

 (.292، ص2ج الكتاب،)سضبػيو،    (3)
 في ب )مؤثخ(.   (4)
إعخاب ال حػؿ كال قػة إال با: كفي ال حػؿ كال قػة إال با ستة أكجو: أف تفتحيسا، كأف تشرب الثاني، كأف    (5)

تخفعو، كأف تخفعيسا، كأف تخفع األكؿ عمى أف ال بسعشى لضذ، أك عمى محىب أبي العباس كتفتح الثاني، كأف 
 (.111، ص1، جالسفرل في صشعة اإلعخابالدمخذخؼ، تعكذ ىحا.)

 في ب)تكفيا(.   (6)
 في ب)مفخد(.   (7)
 في ب سقط)أف(.   (8)
 في ب)االسساء(.   (9)
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عامل ىشا إال  "ال"كاحج إذ  (2)الػجوىحا  في الخبخ في تقجيخ (1)كغيخه كمحىب سيبػيوكاألكلى 

 .(3) جسمة ر ليسا معًا خبخ كالكبلـأك يقجّ  ا خبخ كالكبلـ جسمتافِ ساالبتجاء فأما أف يقجر لكل كاحج مشي

 .(5)"رجل في الجار أـ امخأة أ" :الدؤاؿ كىػ مثل (4)لسصابقة: قػلو

 (6) ثالثخابع كالالػجو دكف ال ىحا لضذ في بسعشي "ال"بسعشى لضذ في جعل  "ال"أّف : عمى قػلو

 فضو لمتشديو ممغاة أيزا كعجـ تزعضف ىحا الػجو أيزًا فعمى ما((7)) جعميا فاألكلى تخجضح ببل مخجح

كعمى ما ذكخنا  ضغخبخ عمى حجة عشج الكل الختبلؼ العامم أف يقجر لكلّ  بجّ ذكخه السرشف ال 

 الخبخ في ىحا الػجو كسا في الػجو الثالث سػاء عمى السحىبضغ.(8)فتقجيخ

 كسا قبل دخػؿ اليسدة. جسضعًا ((9))عمى المفع ك السحل  فضو الحسل : كال في التابع بل يجػزقػلو

 يتغضخ العسل. حضشئحإذا إلخ فإنو  "ما"بخبلؼ  :قػلو

                                                           

األصػؿ في ؛ ابغ الدخاج، 371، ص4ج السقتزب،السبخد،   ؛292، ص2ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو،    (1)
 (. 44، ص1ج المسع في العخبية،؛  ابغ جشي، 386، ص1ج الشحػ،

 في ب)في تقجيخ في الػجو(.    (2)
 في ب )حسمو(.  (3) 
 (.218، ص1ج التعخيفات،الجخجاني،  ىي أف يجسع بضغ شضئضغ متػافقضغ كبضغ ضجييسا.) السصابقة:   (4)
في شخح  ىسع اليػامع؛ الدضػشي، 612، ص1ج مغشي المبيب عغ كتب األعاريب،انطخ: )ابغ ىذاـ،    (5)

 (.383، ص1ج جسع الجػامع،
 في ب)دكف الثالث كالخابع(.   (6)

ػ في ب سقط )فاألكلى( في ب)فجعميا(.  (7)  
 كعمى ما ذكخنا فضقجر(. في ب)العامل  (8)  

ػ في ب سقط) فضو الحسل( في ب)كعمى السحل(.  (9)  
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لع يتغضخ العسل حضث إذا دخمت اليسدة  :إلخ جػاب سؤاؿ تقجيخه إنظ قمتَ  "إال رجبلً " (1)نحػك  :قػلو

عل مفعػؿ ف(2)خدًا نكخة فأجاب بأنو مع كػنو مف "رجبلً "كىشا تغضخ العسل بجخػؿ اليسدة حضث نرب 

 .مقجر أك مشػف لمزخكرةِ 

 .السحكػرةِ  نحػ السعاني الثبلثةِ  "أؼ": كنحػىا قػلو

 حخكؼِ  إذا كانت عخضا كانت مغ إالّ  (3):قاؿ األنجلديّ  األنجلدي: كحا ذكخه قػلو

إال " :فضجب انتراب االسع بعجىا في نحػ (6)التحزيس كحخكؼِ  ((5))لػ كاف [206]ب/(4)األفعاؿِ 

 .(7)زيجًا تكخمو

إذا كاف بسعشى التسشي  "الأ"كسا إلخ حاصمو إف  (8)كالسبخد قػؿ السازني: كاختار السرشف قػلو

ز عشجىسا العصف كالػصف عغ اليسدة فضجػ ((2))السجخدة  (1)"ال"حكسيا حكع  :قاال كالسبخد فالسازني
                                                           

 في ب)كيجػز(.   (1)
 في ب زيادة)إما(.    (2)
، السحيط في التفديخالبحخ ىػ(،745انطخ: )أبػ حضاف دمحم بغ يػسف بغ حضاف أثضخ الجيغ األنجلدي )ت:    (3)

 (.467، ص1ىػ، ج 1420بضخكت، ط:  –تحقضق: صجقي دمحم جسضل، دار الفكخ 
شخح التدييل ق(  778دمحم بغ يػسف، السعخكؼ بشاضخ الجضر )الستػفى:  حخكؼ األفعاؿ )كإّف كلػ(.)   (4)

كآخخكف, دار الدبلـ , دراسة كتحقضق: أ. د. عمي دمحم فاخخ تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائجػ»السدسى 
 (.1452, ص3ىػ, ج 1428، 1جسيػرية مرخ العخبضة, ط -لمصباعة كالشذخ كالتػزيع كالتخجسة، القاىخة 

ػ في ب سقط)كلػ(.  (5)  
 في ب)حخكؼ التخرضز(.   (6)

: "ىبّل" ك"أال" حخكؼ التحزيس: الَحث عمى الذيء، ُيقاؿ: "َحَززتو عمى َفْعمو" إذا حثثَتو عمضو، التحزيس
. فػ "َلْػال" التي لمتحزضس مخكبة مغ "َلْػ"، ك"ال"، فػ "لْػ" معشاىا امتشاُع الذيء كاالسُع الُحّزيَزىك"لػال" ك"لػ ما"
، 4ج شخح تدييل الفػائج،؛  ابغ مالظ، 88، ص5ج شخح السفرل لمدمخذخي،ابغ يعر،  المتشاع غضخه.)

 (.112ص
 (.  76، ص2ج السقتزب،انطخ: )السبخد،    (7)
 (.108، ص4ج السقتزب،انطخ: )السبخد،    (8)
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 كاختار (4)ةدكسا في السجخ  ا ضاىخ أك مقجرمّ كخبخىا إ "نفقوأ ماؿ كثضخاال": نحػ (3)ععمى السػض

 التسشي إذا ((7))السػضع ال يجػز حسل التابع عمى (6):كقاؿ سيبػيومحىبيسا  (5)الجدكلى كالسرشف 

فبل يحتاج  اً غبلم (9)أتسشىَّ  "غبلـالّ "فسعشى  معشى اسسيا معشى السفعػؿِ الخبخ كيرضخ عغ  ((8))نفضيا

فبل  "ال"كأما اسع  "غبلماً  ىب لي" :أؼ "ميع غبلماً الّ " :جر فيػ كقػلظضاىخ كال مق "ال"إلى خبخ 

                                                           

؛ فضبقى ما كاف ليا مغ العسل، كجػاز اإللغاء إذا كّخرت، )ال( الّشافية لمجشذتجخل ىسدة االستفياـ عمى    (1)
فيي عشج  معشى التسشي أالكاالتباع السسيا عمى محّمو مغ الّشرب، أك عمى محّل )ال( معو مغ االبتجاء. 

السازني كالسبخد كأال السقرػد بيا اإلنكار كالتػبضخ، أؼ أف ليا مع مرحػبيا في التسشي مغ تخكضب كعسل 
المسحة ابغ الرائغ،   ؛71، ص2ج شخح تدييل الفػائج،كإلغاء ما كاف لبل مجخدة مغ اليسدة. )ابغ مالظ، 

 (.497، ص1ج في شخح السمحة،
ػ في ب )السجخكرة(.   (2)  

 في ب)السػضػع(   (3)
 في ب)السجخكرة(.   (4)
 ـ(. 1210 - 1145ق /  607 -540) ابغ َيَمْمَبْخت الُجُدكلي:   (5)

ترجر لئلقخاء  .عضدى بغ عبج العديد بغ يممبخت الجدكلي البخبخؼ السخاكذي، أبػ مػسى: مغ عمساء العخبضة
رسالة في الشحػ، ك " شخح أصػؿ ابغ بالسخية، ككلي خصابة مخاكر، كتػفي فضيا. مغ كتبو " الجدكلضة " 

الدخاج " ك " شخح قرضجة بانت سعاد " ك " األمالي " في الشحػ، ك " مخترخ شخح ابغ جشي لجيػاف الستشبي 
".قاؿ ابغ خمكاف: كالجدكلي، بزع الجضع كالداؼ، ندبة إلى " جدكلة " كيقاؿ أيزا " كدكلة " بالكاؼ، كىي 

غاية الشياية في ىػ(،833الخضخ ابغ الجدرؼ، دمحم بغ دمحم بغ يػسف )ت:  شسذ الجيغ أبػ بصغ مغ البخبخ .)
؛  611، ص1ىػ،  ج. بخجدتخاسخ، ج1351مكتبة ابغ تضسضة ، ط، عشي بشذخه ألكؿ مخة عاـ  شبقات القخاء،

ْلجي السرخؼ )ت:  مصبعة  الفبلكة كالسفمػكػف،ق(، 838أحسج بغ عمي بغ عبج هللا، شياب الجيغ الجَّ
 (.104، ص5، ج، األعبلـ؛ الدركمي91، ص1ىػ ، ج 1322مرخ، الذعب، 

عسمْت فضسا بعجىا فشربتو، كال يحدغ ليا أف  معشى التسشيإذا كانت مع ألف االستفياـ كدخل فضيا  أف "ال""    (6)
تعسل في ىحا السػضع إال فضسا تعسل فضو في الخبخ، كتدقط الشػف كالتشػيغ في التسشي كسا سقصا في 

 (.307، ص2جالكتاب، الخبخ.)سضبػيو، 
ػ في ب)السػضػع(.  (7)  
ػ في ب)تعضشيا(.  (8)  

(9)   .)  في ب)ااّلغبلـ" أتسشىَّ
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خبلؼ بضشيع أف لفطو عمى ما كاف عمضو قبل اليسدة مغ الشرب في السزاؼ كالسزارع لو كالبشاء 

 في السفخد السشكخ.

التابع دكف الحكع (3)مغّضخ متسشيلال" أ"(2) سيبػيو بغضخ حكع التابع أؼ جعل التسشي(1)كحسل :قػلو

 حكع الستبػع.

 .: حسمو أؼ حسل التابعقػلو

 مفعػؿ فعل التسشي في السعشى. "ال"اسع  سيبػيو (5)عللجأؼ االسع مفعػؿ إلخ : لجعل (4)قػلو

 السرشف. جعش (6)نربو : فإنو ال يبشى لعجـ إلخ بل يجبقػلو

التي ىي سبب  "ال": لسكاف االتحاد إلخ يعشي إنسا جاز بشاء الشعت السحكػر مع انفرالو عغ قػلو

كػنو  (1)أحجيياغ االجتساع ثبلثة أشضاء فضو السػجب لتزسغ م(7)معشى االستغخاؽالبشاء إذ بيا يقـػ 

                                                           

 في ب)كجعل(.   (1)
 (.307، ص2ج الكتاب،انطخ: )سضبػيو,    (2)
 في ب)التسشي بغضخ(.   (3)

 : ىػ شمب الذيء السحبػب الحؼ ال ُيخجى، كال يتػقَّع حرػلوالتسشي 
 كقػلو: أال لضَت الذّباَب يعػُد يػما فأخَبخه بسا فعَل السذضبُ  –إما لكػنو مدتحضبل  -1
 مغشي. )ابغ ىذاـ، يالضت لشا مثل ما أكتي قاركف كإّما لكػنو مسكشًا غضخ مصسػٍع في نضمو ؛ كقػلو تعالى:  - 2

جػاىخ ق(،1362؛ أحسج بغ إبخاىضع بغ مرصفى الياشسي )ت: 576، ص1، جالمبيب عغ كتب األعاريب
ضبط كتجقضق كتػثضق: د. يػسف الرسضمي، السكتبة العرخية، بضخكت،  الببلغة في السعاني كالبياف كالبجيع،

 (.393، ص4ج الشحػ الػافي،عباس حدغ،  ؛ 87، ص1ج
 في ب سقط)قػلو(.    (4)
 في ب)نجعل االسع مفعػؿ معو إلخ لجعل(.   (5)
 في ب سقط)نربو(.   (6)
ُسػؿ اَل  ااِلْسِتْغَخاؽ:   (7) ْثَبات َكَسا ِفي  ىَػ التََّشاُكؿ عمى َسِبضل الذُّ عمى َسِبضل اْلَبَجؿ، َكِإالَّ يْمـد َأف تكػف الشكَخة ِفي اإْلِ

ار( لجشدي: فاجشدي كفخدي كعخفيالشَّْفي مدتغخقة، كىَػ  مثل: )اَل رجل ِفي  الفخديك مثل: )اَل رجل ِفي الجَّ
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كػف الشفي  :الثالثكػنو متربًل بو لفطًا ك :الثانيك (3)ال أعشي اسعىػ السبشي (2)يّمدف السعشى في 

 "ال"فكأّف  "ال الخجل"ىػ الطخافة  "ال رجل ضخيف" :فضو ألّف السعشى في قػلظ خبلدافي السعشى 

 .(4)دخمت عمضو

 ."بالشرب"أك  "بالخفع"ا : فاإلعخاب كاجب أؼ إمّ قػلو

المفع كالسحل متعمق بسزاؼ مححكؼ  عمىَ  قػلو: أؼ حسل السعصػؼ إلخ حاصمو أف قػلو

السرجر السعخؼ  (5)سلكالعصف ألف ع قػلوكالعصف بسعشى السعصػؼ كال يجػز أف يتعمق ذلظ ب

 بالبلـ قمضل.

حاؿ مغ  جخكر متعمقًا بسححكؼ كىػسمحسػاًل إلخ فعمى ىحا يكػف الجار كال (6)العصف كا: قػلو

 ضسضخ جائد.

 .الفرل((1))السطشةه إلخ عصف عمى : كلزعف تأثضخ قػلو

                                                           

ار( ِبالتَّْشِػيِغ؛ َفبَل ُيَشاِفي َأف يكػف ِفضيا اْثَشاف َأك َثبَلثَ  ىَػ َما يكػف اْلسخجع  كالعخفي:ة، كالجشدي ُيَشاِفي َذِلظ، الجَّ
؛ 103، ص1ج الكميات،أبػ البقاء،  ِفي ُشُسػلو كإحاشتو ِإَلى حكع اْلعخؼ مثل: "جسع اأْلَِمضخ الراغة".)

 (.24، ص1ج التعخيفات،الجخجاني، 
 في ب )أحجىا(.    (1)
(2)   .  في ب سقط)يمدف( غضخ مفيـػ
 في ب سقط)ال(.   (3)
 ثبلثة أكجو:إذا ُكِصَف اسع )ال( السبشّي معيا عمى الفتح برفٍة مفخدة مّترمة؛ جاز فضيا    (4)

 نحػ: )ال رجَل ضخيًفا فضيا(. كالّشرب،، كقػلظ: )ال رجَل ضخيَف فضيا(. البشاء عمى الفتح
 األصػؿ في الشحػ،؛ ابغ الدخاج، 369، ص4ج السقتزب،، نحػ: )ال رجل ضخيٌف فضيا(. انطخ: )السبخد، الّخفعك

، 1ج المسحة في شخح السمحة،ابغ الرائغ،   ؛46، ص1ج المسع في العخبية،؛ ابغ جشي،  384، ص1ج
 (.495ص

 في ب)ألف يحسل(.   (5)
 في ب)كالعصف(.   (6)
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 ."ال"يجػز غاية لزعف تأثضخ  (2)"حتى" :قػلو

 كتعخيف. المغ غضخ تكخيخ كفرل "الفاء"ز ػِ جَ يُ  (4)السبخدفإف  السبخدعشج  (3)ايزاً  : كبجكف ذلظقػلو

 قػػ. فإنيا عامل "يا": بخبلؼ قػلو

 عصفِ "ك "البجؿالعصف مغ "ك "الػصف"أؼ ما بقَى مغ التػابع بعج  (5)التػابع: كسائخ قػلو

 .السشفي السبشي ألف ال يؤكج ذلظ التأكضج(6)"فبل يؤكج بوالتأكيج السعشػي كأّما" "التػكيج المفطي"ك"البضاف

 ."ال"أؼ يكػف حكسيا أؼ مع اسع  :(1)قػلو

                                                           

ػ في ب)كلسطشة(  (1)  
كالػاك كيبتجأ َكَتكػف عاشفة فتجخ اأْلَْسَساء عمى معشى ِإَلى َغاَية ِفي اْلَكبَلـ عمى َأْرَبَعة أْضخب تكػف  "َحتَّى":  (2)

َحتَّى بْعجىا، اْلَكبَلـ كيزسخ بْعجىا َأف فتشرب اْلِفْعل اْلُسْدَتْقبل عمى أحج َمْعشضضغ معشى "كي" َكمعشى" ِإَلى َأف"، 
ـَ اْلَقْػـ َحتَّى زيج" َك"َرَأْيت اْلَقػْ الجارة:  َحتَّى ، "ـ َحتَّى بكٍخ "ك"مخرت بالقـػ َحتَّى َجْعَفخَتقػؿ ِإذا َكاَنت َغاَية" َقا

ـَ اْلَقْػـ َحتَّى زيج" َك"َرَأْيت اْلَقْػـ َحتَّى زيجا" ك"مخرت بالقـػ َحتَّى زيجٍ العاشفة:  َحتَّى ، "َكِإذا َكاَنت عاشفة قمت "َقا
؛ ابغ حشي، 48، ص1،  جحخكؼرسالة مشازؿ ال الخكماني، َكِإذا ابتجغ بْعجىا تػكضجا َأْيزا.)االستئشافية: 

 (. 381، ص2الدضػشي،  ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع، ج ؛77، ص1ج المسع في العخبية،
 في ب سقط)أيزا(.   (3)
 (.7، ص2انطخ: )السقتزب، السبخد، ج   (4)
التػكضج كالشعت كعصف البضاف كالبجؿ كالعصف بالحخكؼ، كىحه الخسدة: أربعة تتبع بغضخ  التػابع خسدة:   (5)

متػسط، كالخامذ كىػ العصف ال يتبع إال بتػسط حخؼ، فجسضع ىحه تجخؼ عمى الثاني ما جخػ عمى األكؿ 
(.كقج سبق أف عخفتيا 19، ص2ج األصػؿ في الشحػ،ابغ الدخاج،  مغ الخفع كالشرب كالخفِس.)

 ( 252صفي)
 في ب سقط)فبل يؤكج بو( في ب)فؤلنو(.   (6)

: إعادة المفع أك تقػيتو بسػافقو معشى. التػكضج لفع يتبع ااِلْسع اْلُسَؤّكج لخفع : التػكيج المفطيأحجىساالتػكيج قدساف:  
، كاألسساء تػكيج اْلَسْعَشِػيّ كالالّمْبذ َكِإَزاَلة االتداع َكِإنََّسا تؤكج السعارؼ دكف الشكخات  كُمْطيُخىا كُمْزَسُخىا، 

ابغ  اْلُسَؤّكج بيا ِتْدَعة َكىي "َنفدو" ك"عضشو "َك"كمو" ك"َأْجَسُع" ك"أجسعػف" ك"َجْسَعاُء "َكجسع" ك"كبل" ك"كمتا...)
، 2ج مالظ، تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ؛ السخادؼ، 84، ص1ج المسع في العخبية،جشي،  

 (.978ص
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ففي البجؿ يجػز البشاء إذا كاف مفخدًا نكخة كفي التأكضج األكلى البشاء مع  تػابع السشادىَ : حكع قػلو

 كسا ذكخ ىشاؾ. "الشرب"ك "الخفع"جػاز 

فقط فإف ىحا  "ال أبا لو ال أخًا لو"(2) :: بإثبات األلف يعشي بإعصاء حكع اإلضافضة كالسخاد بسثلقػلو

فضو نػف  كل ما كاف"ال غبلمي لو " :كالسخاد بسثل "األخ"ك "باألب"الحكع مختز مغ السفخدات 

 ."لوُ  خػِ ال مدمسي لو كال ناِص " :الجسع نحػ التثشضة أك

 (3) قػلو: أؼ السزاؼ أؼ الحؼ ىػ "أبػؾ". 

 ]االختراص[:

كاف  "أب لظ"كأصمو  "أبػؾ"معشى السزاؼ الحؼ ىػ  ((1))جعلكذلظ أف  :(4)االختراص: كىػ قػلو

 "أبػؾ"كأضضف صار السزاؼ معخفة ففي  "ـالبّل "بالسخاشب فقط ثع لسا ححؼ  "األب"تخرضز 

 .تخرضز أصمي كتعخيف حادث باإلضافة

                                                           

 في ب سقط)قػلو(.   (1)
يقرج بحلظ اسع )ال( الشافضة لمجشذ إذا كاف مزافا كفرل بضشو كبضغ السزاؼ إلضو بالبلـ، فإف الرحضح في    (2)

نحػ ىحا أنو مغ باب السزاؼ كالبلـ مقحسة، أؼ ال أباه حتى يرح الشرب فضو، ك )األب( لع يكتدب تعخيفا 
؛ ابغ 374، ص4ج السقتزب،في السعخفة.) السبخد،  مغ اإلضافة، ألف )ال( الشافضة لمجشذ ال تعسل

، 2ج شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب،؛ الجػجخؼ، 27، ص1ج الكافية في عمع الشحػ،الحاجب، 
 (.579ص

 (.103، ص2ج شخح السفرل لمدمخذخي،)ابغ يعر،    (3)
: ىػ قرخ حكع أسشج لزسضخ متكمع أك مخاشب عمى اسع ضاىخ معخفة يحكخ بعجه مشرػب االختراص   (4)

( ، كالباعث عمضو إما فخخ أك تػاضع نحػ: نحغ العخب أسخى مغ بحؿ.  بفعل مححكؼ كجػبًا تقجيخه )أخزُّ
 . )  االختراصفالسختز السقخكف بأؿ كالسزاؼ لسا فضو أؿ يشرباف كجػبًا بفعل مححكؼ تقجيخه )أخزُّ

أبػ البقاء،   ؛69، ص1ج السفرل في صشعة اإلعخاب،: ىَػ الشرب عمى اْلَسْجح،. )الدمخذخؼ، الشَّْحِػيّ 
خاج،   ؛59، ص1ج الكميات،  (.130، ص1، جالمباب في قػاعج المغةدمحم عمي الدَّ
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 "في"قبل اإلضافة لع يكغ بسعشى  "أبػؾ" :لعجـ معشى االختراص ألف السزاؼ الحؼ ىػ :(2)قػلو

ـ البّل "فضيا لسذاركتو لو في أصل معشاه الحؼ ىػ الطخفضة بل كاف بسعشى  "ال أبا"حتى يجػز 

 .(4)فضيا "ال أبا"كىػ مشتٍف في  (3)"لبلختراص

في السعخفة فعمى ىحا يكػف السخاد  تعسل الَ  (6)"اَل ": أك ألف قػلو التيدخل السعخفة (5)ألنو إذا :قػلو

 كالزابصة. ((7)) كبالسعشى القاعجةِ  ةِ قاعجال السعشى خـخ ادِ بفدَ 

ال "ك "ظلال أبا"السرشف عمى أنو لضذ بسزاؼ أف (8)إلى إلخ مغ حج  : كألنو يمـد االستػاءقػلو

ال "ف يمـد أف يكػ  (10)كحانكخة ببل خبلؼ ف "(9)ال أب لظ"ك[206]أ/في السعشى اتفاقًا  سػاء "لظ أب

 ال أب"ػافق الشكخة معشى كأجضب أنيع اتفقػا عمى أف معشى الجسمتضغ أعشي نكخة إذ السعخفة ال ت "أبًالظ

                                                           

في ب)أصل(  (1)  
 في ب سقط)قػلو(.   (2)
كىػ معشى ال يفارقيا، كقج يرحبو معاف أخخ،  االختراص.، في األصل، ىػ معشى البلـقاؿ السخادؼ:  (3) 

 ( َمْعَشاه)اَلـ الجخَّ ، كقاؿ أبػ البقاء العكبخؼ: أف التعميلمتعجدة؛ كمغ معانضيا السذيػرة  كأنػاع االختراص
: "الدخج َكىَحا يْجخل ِفضو اْلسمظ َكَغضخه ألفَّ كّل ممظ اْخِتَراص َكَما كّل اْخِتَراص ممكا كقػلظ ااِلْخِتَراص

ابة" لبلختراص َكاَلـ التَّْعِمضل َكَقْػِلظ: "جئُت إلكخاِمظ" لبلختراص أْيزًا اَل لْمسمظ.) الجشى الجاني السخادؼ،  لمجَّ
 (.360، ص1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،؛ أبػ البقاء، 109، ص1ج في حخكؼ السعاني،

)ال أبا لو( ك )ال غبلمى لو( جائد؛ تذبضيا لو بالسزاؼ، لسذاركتو لو في أصل معشاه، كمغ ثّع لع يجد )ال     (4)
؛ ابغ الحاجب، 276، ص2ج الكتاب،. )سضبػيو، أبا فضيا( كلضذ بسزاؼ؛ لفداد السعشى، خبلفا سضبػيو

 (.27، ص1ج الكافية في عمع الشحػ،
 في ب)ال إذا(.   (5)
 في ب سقط)ال(.   (6)

ػ في ب سقط)كبالسعشى القاعجة(  (7)  
 في ب ) االستػاءإلخ مغ حجج(.   (8)
 في ب)الأبا لظ(.   (9)

 في ب)ككحا(.   (10)
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بسعشى كاحج كقج يكػف السقرػد مغ الجسمتضغ كاحجًا مع أف  "أبالظ"أف  كلع يتفقػا عمى (1)سػاء ،"لظ

ال أبا "مححكؼ أؼ  "ال أبالظ"في (2)عخفة كفي األخخ نكخة فالسدشج خبخيسا ميالسدشج إلضو في أحج

كالثانضة  "ال كاف أبػؾ مػجػداً "فالجسمة األكلى بسعشى  "لظ"فيػ  "ال أب لظ"ا في كأمّ  مػجػد "لظ

معخفة كفي األخخ (4) أحجييساكاحجة مع كػف السدشج إلضو في  (3)كفحػاه  "ال كاف لظ أب"بسعشى 

 .(5)نكخة

 .(7)"لكغ"بسعشى  "الّ فإ"في السعشى  (6) ال اإلتحاد تحادقػلو: إاّل إذا كاف أؼ اإل

                                                           

 في ب)ال أبا لظ كال أبا لظ سػاء(.   (1)
 في ب زيادة)ال(.   (2)
 في ب)كفحػاىسا(.   (3)
 في ب )أحجىسا(.   (4)
( ِبَحْحؼ اأْللف َكىَػ األصُل اَل َأب َلظ: اْلَػْجو األكؿ: ) َثبَلَثة أكجو" فالعخب يدتعسمػنيا عمى أبالظاَل َقْػليع "    (5)

َضاَفة َفضبقى نكَخة ك )َأب( ك )َأخ( كبابيسا تححؼ  ـ( تقصع ااِلْسع َعغ اإْلِ ألفَّ )اَل( اَل تْعسل ِفي اْلسعخَفة ك )البلَّ
ْفَخاد ،  أنَّو َجاَء عمى  َأحجىا - َثبَلَثة أكجو أ: )اَل َأَبا َلظ( ِبِإْثَبات اأْللف َكِفي َذِلظ و الثَّاِنيَكاْلَػجْ الماتيا ِفي اإْلِ

 -ج أفَّ اأْللف نذأت َعغ إشباع َفْتحة اْلَباء  َكالثَّاِني -ب ُلَغة مغ َقاَؿ )اَل َأَبا( ِفي كّل َحاؿ كالسقرػر 
ـ( ِفي حكع الدَّاِئجَ  َكالثَّاِلث ة مغ َكجو فكأفَّ )اأْلَب( ُمَزاؼ ِإَلى اْلَكاؼ َكاَلـ ىَحا ااِلْسع تخجع ِفي أفَّ )البلَّ

ـ  َضاَفة َكىي أصٌل مغ َكجو َكَذِلَظ أفَّ )اَل( اَل تْعسل ِفي السعارؼ َكقج عسمت ىيَشا َفَػَجَب َأف تكػف البلَّ اإْلِ
ـ َكى كالػجو الثَّاِلَثةمبصمة لئلضافة،  ىا كأبعُجىا َعغ اْلقَضاس َكاْلَػْجو ِفضيا أنَّو ححؼ )اَل ابالظ( ِبَحْحؼ البلَّ ي اشجُّ

ؿ َثَبَتْت الشُّػف ألفَّ َذِلظ  ـ َكَبضغ ااِلْسع األكَّ ـ( َكىَػ يخيجىا َفيَي ِفي حكع السمفػظ ِبو َفِإف فرمت َبضغ البلَّ )البلَّ
َضاَفة كأمَّا )َلظ( ِفي َقْػلظ )اَل أبالظ(  َأف  َكالثَّاِني: أْف تجعميا اْلَخَبخ  َثبَلَثةأكجو َأحجىاَفِفييا يْسَشع مغ اإْلِ

َأف تجعميا لمتبضضغ كالتقجيخ. انطخ:  َكالثَّاِلثتجعميا صفة لبلسع ِفي َمػِضع نرب َأك رفع كتتعمق ِبَسْحُحكؼ، 
 (.243، ص1ج المباب في عمل البشاء كاإلعخاب،؛ أبػ البقاء،  206، ص2ج الكتاب،)سضبػيو، 

 سقط )ال االتحاد(. في ب   (6)
"السذجدة  بسعشى: لكغعشج أكثخ الشحاة  "إال" تكػف إف كاف السدتثشى السشقصع مفخًدا مشرػًبا فأداة االستثشاء:    (7)

الشػف" التي تفضج االبتجاء، كاالستجراؾ، كتعسل عسل: "إف"، نحػ: ناـ أصحاب البضت إال عرفػًرا مغخًدا، 
ػرة، التي تقتزي بعجىا جسمة اسسضة األصل تشرب فضيا السبتجأ كتخفع الخبخ؛ " السحك"إال" بسعشى: "لكغفكمسة؛ 

، 2ج شخح أبيات سيبػيو،؛ الدضخافي، 232، ص4ج الكتاب،سضبػيو،  سػاء أكاف خبخىا محكػًرا أـ مححكًفا.)
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ق إلخ كىػ نرب ىحا السزاؼ كألداء ح :(1)قػلو فقطال معشى ذاتا كمعشى  أؼ : مغ كل كجوقػلو

مغ "ببل " السعخؼِ  مغ غضخ تكخيخ ال تخفضفًا تػضضحو أنيع قرجكا نرب ىحا السزاؼِ  "ببل" السعخؼ

 كالسزاؼِ  مػا بضغ السزاؼِ ففّر  كالتكخيخُ  الخفعُ  "ببل"ة تخفضفا كحق السعارؼ السشفضّ  "ال"غضخ تكخيخ 

 فبل يدتشكخ لضذ بسزاؼ (3)كاف للفطًا حتى يرضخ السزاؼ بيحا الفر (2)"سةـ السقحبالبّل " إلضوِ 
ىحه السعاممة السشفي  كالجلضل عمى قرجىع ليحا الغخض أنيع ال يعاممػف  "ال"تكخيخ  نرب كعجـُ  (4)

الـز  قػلوف "ال غبلمي شخٌز صفتو كحا"ك "ال أخا لخجل حالو كحا" :السزاؼ إلى الشكخة فبل يقػلػف 

 .أؼ باعتبار القرج

 متعمق بأداء. ضخكشمغ صػرة الت قػلوك  :(5)قػلو

 .في مػافقة إلخ الفداد اتحادىسا مغ كل الػجػهِ  : كال فدادَ قػلو

 أؼ بالرػرة التي ىي الفرل بضغ السزافضغ (2)"اإلضافة فيو بيانية" (1)الفرل : برػرةقػلو

 .(3)بالبّلـ

                                                           

 (.333، ص2ج الشحػ الػافي،؛ عباس حدغ، 63ص
 في ب)مغ كل كجو ذاتا كمعشى ال معشى فقط(في ب سقط)قػلو(.   (1)
 في ب)بالبلـ السفخسة(.   (2)

إال إذا جاكرىا صػت مفخع، أك كانت البلـ نفديا مفتػحة. كيختز لفع الجبللة  كال تفخع، البلـ أصميا التخقيق 
السجخل إلى عمع المغة رمزاف عبج التػاب،   "هللا" بحكع خاص، إذا تفخع المو إال إذا سبقتيا كدخة .)

؛  د أحسج مختار 48، ص1ـ، ج1997ىػ ؛  1417، 3، مكتبة الخانجي بالقاىخة، ط كمشاىج البحث المغػي 
؛ محسػد 44، ص1عالع الكتب، جأخصاء المغة العخبية السعاصخة عشج الكّتاب كاإلذاعييغ، عبج الحسضج عسخ، 

 (. 142، ص1، جرئ العخبيمقجمة لمقا عمع المغةالدعخاف، 
 في ب سقط)كاف(.   (3)
(4)   .)  في ب)فبل يدتمـد
 في ب سقط)قػلو(.   (5)
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 أؼ فقط.(4)الفعلبححؼ  :قػلو

فححؼ السزاؼ  "(6)مشجشػف  يجكر دكراف" (5): أك ححؼ السزاؼ أؼ مع ححؼ الفعل كالتقجيخقػلو

 .(7)كأقضع السزاؼ إلضو مقامو

                                                           

 في ب)ترػره الفرل(.   (1)
 .اإلضافُة َأربعُة أنػاع المّيٌة كَبيانّيٌة كضخفيٌة كَتذبييَيةٌ :َأنػاُع اإِلضافةِ    (2)

: ما كانت عمى تقجيخ "ِمغ". كضابُصيا َأف يكػف السزاؼ إلضو جشدًا لمسزاؼ، بحضُث يكػُف السزاُؼ الَبيانّيةك
بعزًا مغ السزاِؼ إلضو، نحػ "ىحا باُب خذٍب. ذاؾ ِسػاُر َذىٍب. ىحه أثػاُب صػٍؼ".كاإلضافة البضانضة يرح 

 ح األشسػنى أللفية ابغ مالظ،عمى شخ  حاشية الرباففضيا اإلخبار بالسزاؼ إلضو عغ السزاؼ. )الرباف، 
 جامع الجركس العخبية،؛ الغبليضشي، 216، ص1، جمػسػعة كذاؼ اصصبلحات؛ التيانػؼ، 77، ص1ج
 (.207، ص1ج شخح نطع اآلجخكمية، فتح رب البخية في؛  الحازمي، 206، ص3ج

 في ب سقط)بالبلـ(.   (3)
 في ب )الفرل(.   (4)
 البضت: مغ الصػيل:    (5)

 َكَما َصاحب اْلَحاَجات إاّل معحبا  لّجىخ ِإالَّ مشجػنًا بَأىموَكَما ا  
 في ب)مجشػف(.   (6)
ىي  مشجشػنا:الجىخ: الدماف كاألبج، كالسخاد ىشا الفمظ الجائخ.  السفخدات الغخيبة:لع يشدب إلى قائل معضغ.    (7)

إف الدماف لضذ لو صاحب، كال يجـك عمى حالة  السعشى:الجكالب التي يدتقى عمضيا كاألكثخ فضيا التأنضث. 
كاحجة، فيػ يخفس الضـػ مغ رفعو باألمذ، كالجكالب يختفع كيشخفس، كصاحب الحاجات يعاني في قزائيا 

ما: نافضة ميسمة. الجىخ: مبتجأ مخفػع. إال أداة حرخ.  اإلعخاب:العحاب، كيتحسل السذاؽ كالسراعب. 
أك مفعػؿ بو لفعل مححكؼ، أؼ: يذبو مشجشػنا، كالجسمة في محل رفع  مشجشػنا: مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ،

خبخ السبتجأ، كىحا الػجو الحؼ أراده السؤلف. كما: الػاك عاشفة. ما: نافضة ميسمة. صاحب: مبتجأ. الحاجات: 
مزاؼ إلضو. إال: أداة حرخ. معحبا: مفعػؿ مصمق لفعل مححكؼ، أك مفعػؿ بو لفعل مححكؼ، كالجسمة مغ 

"....معصػفة  فعل السححكؼ كما بعجه": في محل رفع خبخ السبتجأ، كالجسمة االسسضة "ما صاحب الحاجات"ال
 "ما الجىخ إال مشجشػنا، ما صاحب الحاجات إال معحب". مػضع الذاىج:عمى الجسمة األكلى. 

السػضعضغ عاممة : استذيج بطاىخ البضت يػنذ بغ حبضب، كالذمػبضغ كغضخىسا، فجعمػا "ما" في كجو االستذياد
عسل "لضذ" عمى الخغع مغ انتقاض خبخىا بػ "إال"؛ ألنيع يدعسػف أف انتقاض نفي الخبخ بػ "إال" ال يسشع إعساؿ 
"ما". كرأيشا في اإلعخاب ما ذىب إلضو الجسيػر مغ عج "مشجشػنا" ك"معحبا" إما مفعػال مصمقا، لفعل مححكؼ، 
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 (1)ببعجما : كفضو أف أحج الذخكط كىػ الذخط األكؿ حضث قضج زيادة أفقػلو

 ك الفعلأفضو مغ االسع  (2)عسلس العػامل أف يختز بالقبضل الحؼ تضعفيسا ذلظ ألف قضا عَ : مَ قػلو

إعساليسا ع كالفعل فقضاس بضغ االس افتمذتخك "ال"ك "ما"ك(4)في مخكدىا بثبػتيا متسكشة  (3)كػف لت
                                                           

الجىخ إال يجكر دكراف مشجشػف، كما صاحب الحاجات إال يعحب أك مفعػال بو، لفعل مححكؼ، كالتقجيخ: كما 
معحبا، ك"معحب" عمى ىحا مرجر مضسي بسعشى التعحيب، كالتقجيخ الثاني: كما الجىخ إال يذبو مشجشػنا، كما 
صاحب الحاجات إال يذبو معحبا كذىب بعس الشحاة إلى أف ىحا البضت شاذ، كالذاذ، يحفع، كال يقاس عمضو، 

 مغ )ابغ مالظ، تخخيج الذاىج:ما ذىب إلضو الجسيػر، كتابعيع عمضو السؤلف، كسا ىػ كاضح. كالرػاب: 
؛ ابغ 326، ص1ج الجشى الجاني في حخكؼ السعاني،السخادؼ،   ؛374، ص1ج تدييل الفػائج، شخح

شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ  ؛ ابغ عقضل،268، ص1ج أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ،ىذاـ، 
، 4ج خدانة األدب،؛ البغجادؼ، 236، ص1ج شخح الترخيح عمى التػضيح،؛ الػقاد، 304، ص1، جمالظ
 (. 130ص

 في ب)ىصعجما ط(.   (1)
 في ب)يعسل(.   (2)
 في ب)لضكػف(.   (3)
تجاء أنيا ال تعسل شضئا فتقػؿ: "ما زيج قائع" فديج مخفػع باالب فمغة بشي تسيع ))أما "ما"كذكخ ابغ عقضل: فقاؿ:    (4)

كقائع خبخه ك"ال "عسل لسا في شيء مشيسا كذلظ ألف "ما" حخؼ ال يختز لجخػلو عمى االسع نحػ: ما زيج 
إعساليا كعسل لضذ  كلغة أىل الحجازقائع" كعمى الفعل نحػ: "ما يقـػ زيج" ك"ما" ال يختز فحقو أال يعسل. 

 كيشربػف بيا الخبخ نحػ :"ما زيج قائسا"((.)لذبييا بيا في أنيا لشفي الحاؿ عشج اإلشبلؽ فضخفعػف بيا االسع 
 (.302، ص1ج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ،ابغ عقضل، 

ـ(، كاإليجاب  )َما، َكاَل())الشَّْفي:  يَجاب َكالشَّْفي حخفاف، لَضُكػف أحج الحخفضغ  )ِإف، َكالبلَّ . َكِإنََّسا اْحِتضَج لكل َكاِحج مغ اإْلِ
ـَ زيج ُمْشَقِصًعا، ك )اَل( تجخل عمى اْلِفْعل يْخَتز ِبااِلْسِع، َكا ـ تجخل عمى ااِلْسع َكاْلِفْعل، َكَقْػِلظ: َوهللا َما َقا لبلَّ

جا، اْلُسَزارع، كتجعمو لبلستقباؿ،  َكِإنََّسا أدخمػىا عمى اْلَساِضي كىع ُيِخيُجكَف ااِلْسِتْقَباؿ، َكَقْػِلظ: َوهللا اَل آِتضظ أب
يَجاب َكالشَّْفي قج يقعاف باألسساء َكاأْلَْفَعاؿ. َفِإف َقاَؿ َقاِئل: َكاَل تجخل عمى ااِلسْ  ع. َكِإنََّسا اْحِتضَج  كقضل: أِلَف اإْلِ

ـ َكحجىا، ِإذا َكاَنت تقع عمى ااِلْسع َكاْلِفْعل  َفيبل اْكتفي ب )َما( َكحجىا، ِإْذ َكاَنت تقع عمى اْلِفْعل َكااِلْسع، َكالبلَّ
ف )اَل( جعمت لشفي اْلُسْدَتْقبل اْلَسْحس، ك )َما( َتْشِفي اْلِفْعل اْلَساِضي، َكَيَقع اْلِفْعل اْلُسْدَتْقبل، َأْيزا؟ قضل َلو: أِلَ 

فضرمح لدمانضغ: لْمَحاؿ كاالستقباؿ، َفَمسَّا لع ترمح )َما( لشفي ااِلْسِتْقَباؿ، احتاجػا ِإَلى حخؼ يْخَتز بحلظ، 
شَّْفي حخفاف، جاؤكا َأْيزا لئْلِيَجاب بحخفضغ، َأحجىَسا يْخَتز ااِلْسع، َكىَػ )ِإف( ، فجاؤكا ب )اَل( ، َفَمسَّا َثبت لم

المباب في عمل البشاء ؛ أبػ البقاء 562، ص1ج عمل الشحػ،لضعادلػا بحلظ حكع )اَل(((. )ابغ الػراؽ، 
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 عمى االسعِ  (1)خؼلضذ بط "ما"عسميسا أيزًا أف يتقجـ  ا ألدنى عارض كمسا يبصلضعضف فانعدلت

 تعالى:  قػلوك إذا كاف ضخفًا  "ما"بخبلؼ  "ضاربا ((2))عسخ ما زيجاً " :عمى الخبخ فبل يقاؿ الستقجـِ 

 .[ 47/69, ]الحاقة َفسا ِمْشُكْع ِمْغ َأَحٍج َعْشُو حاِجِديغَ 

كقع الفخاغ يػـ الخسضذ ضحػة نياره عمى يج أضعف العباد كأحقخىع جخما سضج دمحم الخشضج حدضغ 

 في الجديخةحسج سضج الكػنضغ كالثقمضغ في السجرسة العبجلضة الػاقعة بكؼ ُسعجا في الجاريغ الحد 

  (3)العسخية حخست مغ حػادث الجىخية بسحسج سضج األكلضة ك اآلخخية

 

  

 

 

 

 

                                                           

 (.308، ص1، جكاإلعخاب
 في ب)بصخؼ(.   (1)

ػ في ب سقط )عسخ(  (2)  
في ب سقط)كقع الفخاغ يـػ الخسضذ ضحػة نياره عمى يج أضعف العباد كأحقخىع جخما سضج دمحم الخشضج حدضغ    (3)

العسخية  الخدخكؼ ُسعجا في الجاريغ لسحسج سضج الكػنضغ كالثقمضغ في السجرسة العبجلضة الػاقعة في الجديخة
تست الحاشضة عمى شخح الكافضة ) خخية(. في ب زيادةحخست مغ حػادث الجىخية بسحسج سضج األكلضة ك اآل

لمبخقمعي عمى يج العبج الزعضف الحقضخ أحسج بغ أحسج السيتار الحشفي السرخؼ غفخ لو تعالى لو كلػالجيو 
 (.959سشة 
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 الخاتسة

خت كأعشَت، كلظ الذكخ عمى تػفقضظ إّيانا   لظ الحسُج ربَّشا عمى ما يدَّ

عسمشا ىحا مغ السذكبلت في لقضشى إّف كل دراسة ليا خرائز كصعػبة حدب ضخكفيا. كمع ما 

سشا دراستشا بذكل كاؼ كلكغ نقػؿ صػؿ إلى األفزل كال نجعي أنشا أتسالكثضخة بحلشا كل جيجنا لمػ 

 صخفشا كل ما في كسعشا كفي الشياية كصمشا إلى الشتائج اآلتضة.  

 أكال نتحجث عغ زمشو كحضاتو كقج بحثشا عشيسا كثضخا كلكغ لع نصمع حػليسا عمى معمػمات كافضة، 

تحتػؼ عمى مػاضضع عمى األغمب متذابية  كقج فرمشا مغ قبل محتػاىا إنيا ةنبجأ بسحتػػ الحاشض

بالسػضػعات التي في كتب الشحػ كال يػجج فضيا شيء كثضخ يختمف عسا في الكتب الشحػية ؛ كىحه 

في الشحػ كليا متغ كىي أيزًا مغ متػف الشحػ مغ أجل ذلظ, محتػاىا  حاشضة عمى شخح كتاب 

كلكػنيا حاشضة فإنيا ال تذسل جسضع مػاضضع الشحػ كليحا تأخح عّجة مػاضضع  مختبط بالستغ كبالذخح

تبضشيا كتػضحيا مثبل تأخح الحاشضة بعس الكمسات أك مدائل نحػية فيحه كمسات مػجػدة في الذخح 

كفي الستغ فسثبل بعس األحضاف تكػف السدألة لغػية أك مختبصة بالسشصق أك بالببلغة كأحضانًا تكػف 

صخفضة كقج يقف البخقمعي عمى مدألة مغ مدائل يػضحيا كيأتي بسدألة يسخ عمضيا بجكف  نحػية أك

 تفرضل.

كأيزًا اعتسج البخقمعي عمى مرادر في حاشضتو كىي كثضخة كمختمفة كأحضانا استفاد مغ عمساء أك  

دة مغ كتب الشحػ كأحضانا مغ عمـػ أخخػ كعمع الببلغة كالرخؼ كالسشصق كالمغة  كال ييسل االستفا

 محاىب الشحػ كأىل الحجاز كبشي تسضع كنحػىع.
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في حاشضتو عغ عمساء برخيضغ ككػفضضغ كعمساء آخخيغ  -رحسو هللا -كليحا نقل اإلماـ البخقمعي

كأىل الحجاز كبشي تسضع. كقج تفاكت نقمو عغ ىحه السرادر، فيشاؾ مرادر نقل عشيا عجة مخات، 

 كأخخػ لع يشقل عشيا إال مخة كاحجة.

مفت شخيقتو في الشقل عغ ىحه السرادر؛ فتارة يكتفي بحكخ اسع السؤلف مغ غضخ ذكخ كتابو، كاخت

كىحه الصخيقة ىي الغالبة عمضو في ذكخ مرادره، كتارة ال يحكخ اسع السرجر كال اسع مؤلفو، كإنسا 

يكتفي بعبارات تفضج نقمو عغ مرجر ما، كقػلو: "كقضل"، ك"قاؿ بعس" ك "بعزيع"، ك"قاؿ أكثخ 

 الشحػيضغ" ك"الشحػيضغ" ك"الستقجمضغ" ك "الستأخخيغ" كنحػ ذلظ.

كقج بمغت مرادره التي صخح بالشقل عشيا سبعة كعذخيغ مرجرا، مع الكافضة ما عجا شخكح الكافضة 

 كلع يحكخ اسع الكتاب كإنسا ذكخ اسع العالع.

الكػفضضغ, في السدائل ك البخقمعي في مشاقذاتو لمسدائل الشحػية كمػاقفتو آراء نحاة البرخيضغ ك 

الخبلفضة ال يتعرب لسحىب عمى آخخ، بل كاف يخجح ما يخاه راجحا بالحجج الثابتة. فأحضانا يخجح 

محىب البرخيضغ، كأحضانا يختار محىب الكػفضضغ أما مغ ناحضة السرصمحات فكأنو يسضل إلى 

محات الكػفضة البرخيضغ كالجلضل عمى ذلظ استعسالو  السرصمحات البرخية أكثخ مغ السرص

باإلضافة إلى تمظ السرصمحات فقج استعسل مرصمحات لعمػـ عجيجة مشيا السشصق كعمسا الججؿ 

عمع الرخؼ ك  البخقمعي مرصمحاتوعمع الببلغة  كحالظ مغ العمػـ التي أخح ك كالسشاضخة كعمع الكبلـ 

 أيزا عمع مدتفاد مشو باعتبار السرصمحات. 

االستذياد بالذػاىج لتػضضح مادة كتابو  –رحسو هللا  -ـ البخقمعيكمغ السدائل التي اىتع بيا اإلما

كتػثضقيا، كقج تعجدت الذػاىج في كتابو بحضث تذسل االستذياد بالقخآف الكخيع كقخاءاتو، كأحاديث 

الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص كما أثخ عغ العخب مغ أمثاؿ كأقػاؿ كأشعار، استذياده لضذ محجكدا بالقػاعج بل نخاه 
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حضانا يحكخ شػاىج لمغة كالقػاعج الببلغضة أيزا ككل ما استذيج بو مغ الذػاىج لع يحكخ في حاشضة أ

 البخقمعي كحجىا بل إف قدسا مشيا يػجج في شخحيا أك متشيا. 

فقج ذكخ البخقمعي في حاشضتو العمل كثضخا كسا ذكخىا كثضخ مغ الشحاة. كمغ السسكغ أف نقػؿ ما مغ 

فضيا عمة سػاء كانت نحػية أـ غضخ نحػية. ربسا يػجج أحضانا في سصخ أك فقخة مغ حاشضتو إال ك 

جسمة أكثخ مغ عمة كاحجة. كلكغ أكثخ ما في حاشضة البخقمعي مغ التعمضبلت التي لضدت تعمضبلت 

نحػية مشيا تعمضبلت مشصقضة أك ببلغضة. كمشيا تعمضبلت ناشئة مغ الحاشضة نفديا بجكف اف يكػف ليا 

كالتعمضبلت التي في ىحه الحاشضة كيخػ أف غخضو مغ ذكخىا لضذ التػغل فضيا  ارتباط بالذخح

كاإلشالة بل اإلشارة إلى بعس مشيا كبضاف القػاعج. حدبسا أثبتشا أنو لع يحكخ العمل التعمسضة كثضخا 

ربسا مغ السسكغ أف نقػؿ لع يحكخىا قط سػػ أمثمة محجكدة بحضث لع يذخ إلى بعس مغ العمل 

لبجييضة السشتذخة في الكتب الشحػية كالستمفطة عمى ألدشة السذتغمضغ بعمع الشحػ. نحػ رفع التعمسضة ا

 الكمسة أك نربيا ألجل الفاعمضة اك السفعػلضة. 

كعمل الججلضة الشطخية: فقج اعتسج عمضيا كذكخىا البخقمعي بكثخة  كيتبضغ مغ ذلظ أّنو كاف اسمػبو  

 يعتسج عمى السشاضخة كالججؿ.

اـ البخقمعي في حاشضتو عمى مشيج تفرضمي كاف يػرد نرا أك فقخة مغ شخح اليشجؼ بعج سار اإلم

كمسة قػلو ثع يبجأ في شخحيا كتػضضحيا باألمثمة كالذػاىج الشحػية، ككاف يذخح الشز أك الفقخة، 

 كيػضح ذلظ باألمثمة.

رارات يدتعسميا كقج الحطشا خبلؿ تحقضقشا نز الحاشضة لئلماـ البخقمعي رحسو هللا بعس االخت

 إلخ, إلى أخخ.... ح~ يعشي حضشئح, أثشاء حاشضتو عمى شخح اليشجؼ. نحػ: ال نع يعشي ال ندمع, 
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مػقف البخقمعي مغ الشحاة إنو أكال يسعغ إمعانًا بارزًا في عخض اآلراء الشحػية السختمفة التي تجكر 

التي يجعع بيا القائمػف  حػؿ كل مدألة مغ السدائل التي يجخؼ البحث فضيا، ثع يجلي بالحجج

آراءىع، كيشاقذيا رأيًا رأيًا. كىػ في مشاقذاتو ال يعشي بشدبة اآلراء الشحػية إلى أصحابيا إالَّ في 

كسضبػيو كاألخفر  القمضل. كإذا ذكخ فإنو ال يحكخ إالَّ أسساء الشحاة الكبار مغ الستقجمضغ مثل الخمضل

 ع.... كربسا عسَّع البرخيضغ أك الكػفضضغ.كابغ جشي كالفخاء كالسبخد كالفارسي، كغضخى

كإنسحاكلة البخقمعي في عخض الػجػه السختمفة لمسدألة الػاحجة أمخ يجؿ عمى أنو قج ىزع مدائل 

الشحػ كاستػعبيا كألع بجػانبيا. كعشجما يمجئ إلى التعمضبلت يدضخ مع البرخيضغ في أقضدتيع 

رأيو بالحجة كالبخىاف. كمػقفو مغ الشحاة ال  كعمميع، لكشو في بعس األحضاف يختمف معيع مجعساً 

يعتسج عمى كػنيع مذيػريغ أك غضخ مذيػريغ، أك كػنيع برخيضغ أك كػفضضغ، كإنسا يعتسج عمى 

 قشاعتو بالخأؼ نفدو كلضذ براحبو، فيػ لضذ متعربًا لعالع ميسا كانت مشدلتو.

ألنو قج تأثخ بو كأكثخ الشقل عشو  كقج تحجثشا عغ مػقفو مغ العمساء كباألخز مػقفو مغ سضبػيو

ككافقو في كثضخ مغ السدائل، إال أنو قج خالفو في بعزيا. كذلظ ألنو يعتبخ سضبػيو إماـ نحاة 

، بل إماـ الشحاة جسضعًا. كيعج كتابو أكؿ كتاب اشتسل عمى قػاعج العخبضة بذكل متكامل. كقج البرخة

البخقمعي بو كبغضخه مغ العمساء ، فقج كاف سضبػيو أكثخ العمساء حطا كاألخح بخأيو  ضيخت عشاية 

 كنقل عشو، كيؤيجه كيخجح رأيو، كيتابعو في كثضخ مغ مدائل.

إف العمساء مغ قبل لع يكغ اختراصيع في عمع مغ العمػـ كإنسا في عمػـ شتى كمشيع اإلماـ 

، كصعػبة عباراتو خاصة ىحه الحاشضة معقجة كضف أنو جسع بضغ تمظ  -رحسو هللا -البخقمعي العمـػ

 بعس شيء لع تكػف تحقضقيا سيمة كمضدخة.
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 القرآنية فهرس اآليات 

 الرفحة رقسيا اآلية الدػرة

﴿...َماَذا َأَراَد َّللاَُّ  البقخة

 ِبَيَحا َمَثبًل... ﴾ 

2 471 

﴿...َكال َتْعَثْػا ِفي  البقخة

 ﴾اأْلَْرِض  

2 469 

﴿...َيْأِتضَشَظ َسْعضًا...  البقخة

﴾ 

2 360 

  2 500َأْف َتِزلَّ ِإْحجاُىسا البقخة

ْت  آؿ عسخاف   3 333َفَأمَّا الَِّحيَغ اْسَػدَّ

 298 4 ْف ُكغَّ ِنَداًء...﴾.﴿َكإِ  الشداء

ْف كاَنْت كاِحَجًة... ﴿َكإِ  الشداء

.﴾ 

4 298 

ِ َشِيضًجا  الشداء  ﴿َكَفى ِباَّللَّ

.﴾ 

4 282 

 404 6 ﴿ُكبلِّ َىَجْيشا... ﴾. اأْلَْنَعاـ

﴿...َكال َتْعَثْػا ِفي  األعخاؼ 

 اأْلَْرِض ﴾.

7 469 

   9 469ُثعَّ َكلَّْضُتْع ُمْجِبِخيغ التػبة
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﴿...َكال َتْعَثْػا ِفي  ىػد

 ﴾.اأْلَْرِض  

11 469 

َكِقضَل َيا َأْرُض اْبَمِعي  ىػد

 ماَءِؾ... 

11 301 

 ﴿...َفِفي اْلَجشَِّة... ىػد

.﴾ 

11 325 

  13 301َكَتَبضََّغ َلُكْع َكْضفَ  الخعج

 شو

 

 197 20 ﴿َيْػـَ ُيْشَفُخ ﴾.

 20 َيْػَمِئٍح...﴾. ﴿ شو

 

197 

  20 497...َمَكاًنا ُسًػػ  شو

 433-432 24 ﴾ ﴿الدَّاِنَضُة... الشػر

﴿...َكال َتْعَثْػا ِفي  الذعخاء 

 اأْلَْرِض  ﴾.

26 469 

 326-325 27 ﴿َفَمسَّا َرآُه... ﴾ الشسل

﴿...َكال َتْعَثْػا ِفي  العشكبػت 

 اأْلَْرِض  ﴾.

29 469 

  32 301َأَكَلْع َيْيِج َلُيْع   الدججة
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ِ  األحداب ﴿...َكَتُطشُّػَف ِباَّللَّ

 الطُُّشػَنا... ﴾

33 361 

 181 38 ﴿َأْسِسْع ِبِيْعْ ... ﴾. مخيع

 327 39 ﴿َكِمْغ آَياِتِو... ﴾ فرمت

  42 322-323َكَلَسْغ َصَبَخ َكَغَفخَ  الذػرػ 

  54 256﴿َيػـَ َيجُع  ... القسخ

 427 54 ﴿ُكلَّ َشْيٍء َخَمْقَشاه ﴾ القسخ

 432 54 ﴿َكُكلُّ َشْيٍء... ﴾   القسخ

﴿َكُكلُّ َصِغضٍخ َكَكِبضٍخ  القسخ

 ُمْدَتَصٌخ ﴾

54 431 

  56 337ِلَػْقَعِتيا كاِذَبةٌ  الػاقعة

َكَمآ َأَفآَء َّللاَُّ َعَمى  الحذخ

 َرُسػِلوِ 

59 333-334 

ُقْل ِإفَّ اْلَسْػَت الَِّحؼ  الجسعة

كفَ   َتِفخُّ

62 334 

 335 67 ﴿ال ُتِصْع...َكُفػرًا﴾ اإلنداف

 518 69 ﴿َفسا ِمْشُكْع ِمْغ  ﴾ الحاقة

 501-432 74 ﴿َكَربََّظ َفَكبِّْخ ﴾ السجثخ

إِنَّ الَِّريَه فَتَنُوا  البخكج

 اْلُمْؤِمنِيهَ 

85 335 
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 366 89 ﴿ُدكَِّت اأْلَْرُض ﴾ الفجخ

 181-180 90 ﴿َأْك ِإْشَعاـٌ ِفي... ﴾  البمج

﴿َفَأمَّا اْلَضِتضَع َفبل َتْقَيْخ   الزحى

.﴾ 

93 432 

ِ  الشرخ ﴿ِإَذا َجاَء َنْرُخ َّللاَّ

﴾ 

110 432 

 432 110 ﴿فدبّح... ﴾ الشرخ

 

 

 فيخس األحاديث

 

 

 349 .......... ))ِإفَّ ِمَغ اْلَبَضاِف َلِدْحًخا))  

 ((لضذ مغ أمبٍخ صضاـٌ في أمدفخ))  

174 .................................  

 430-429 ........... ))الكخاـ الكاتبضغ ((

 495 .. ((كميع ىالكػف إال العالسػف  الشاس))
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 فيخس األبيات الذعخية

 

 الرفحػة قائػػمو البحػػخ آخخ البضت أكؿ البضت

  َأبا ُخخاَشَة َأمَّا

  

ُبعُ   َتْأُكْمُيُع الزَّ

  

 500 لعباس بغ مخداس البدضط

 327 ألسػد بغ يعفخ الصػيل كسَط السجالذ أحقًا بشي أبشاءِ 

بلـ أال َيا َنْخَمةً  كيشدب إلى  الػافخ َكَرْحَسة هللِا الدَّ

 األحػص.

323-

324 

-164 لدحضع بغ كثضل الػافخ تعخفػني َأَنا ابُغ َجبَل 

165 

مختمف فضو  قضل:  الصػيل الخجاؿ األباعج بشػنا بشػ أبشائشا 

 لمفخزدؽ

328-

329 

 321 مجيػؿ القائل  الػافخ َتُعػدُ رابعة  َثبلُث كّمُيغّ 

خاؿِ  فأْكَرَدَىا الِعخاؾَ   457 لبضج العامخؼ  الػافخ  َنَغِز الجِّ

 129 لمستشبي الػافخ دـ الغداِؿ.  فإف َتُفقِ 

 323 جسضل بغ معسخ  الصػيل الجىَخ َأْجَسعُ    َفِإْف َيُظ ُجْثساِني

 321 ألبػ الشجع العجمي الخجد لع َأْصَشعِ  قج أصبحْت 

 291 لحارث بغ نيضظ الصػيل ُتِصضُح الَصػائحُ  ِلُضْبَظ َيِديجُ 

-492 ألبي قضذ بغ األسمت البدضط ذاِت أكقاؿِ  لع يسشِع الّذْخبَ 
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 الرفحػة قائػػمو البحػػخ آخخ البضت أكؿ البضت

493 

 355 لدعج بغ مالظ القضدي الكامل   ال َبَخاحُ     مغ َصجَّ 

لمشابغةالجعجؼ)رضي  الصػيل ُحبَِّيا ُمَتَخاِخضا َكَحمَّْت َسَػادَ 

 عشو( هللا

354 

 459 لخجل مغ بشي سمػؿ الكامل ُقمُت ال َيْعِشضشي َكَلَقْج أمخُّ 

 498 َشْيل بغ شْضباف اليدج َكَسا َداُنػا َكَلْع َيْبقَ 

-516 مجيػؿ القائل الصػيل: إاّل معحبا َكَما الّجىخ

517 

ُفَشا -393 لعبضج بغ األبخص الكامل َصاِحِب األْحبَلـِ  َيا َذا الُسَخػَّ

394 

لخدز بغ لػذاف  الكامل األقتاب كالحمذ يا َصاحِ 

 الدجكسي

392-

393 

-202 لصخفة بغ العبج الستقارب  غائَطوْ    َيَجاَؾ َيج

203 
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 :فيخس األعبلـ

 31 , ........................ البلرى 
 75 , ........................ الدّجاج
 26 , ............. البخزنجي إبخاىيع

 543 , ................ باَبذاذ ابغ
 543 ................  ,درستػيو ابغ
 444 .................  ,َكْضَداف ابغ
 ,384.................... َيِعضر ابغ
 49 , .......... األبضارؼ  الحدغ أبػ
  34 ............ أفشجؼ الدعػد أبػ
 35 , ............ أفشجؼ الفزل أبػ

 240 , ................... الدمخذخؼ 
 75 , ......................... الفّخاء

 304,....................... السازني
 218 ,76 , ..... اْلَفاِرسي َعميّ  َأُبػ
 73 , ......... العبلء بغ عسخك أبػ

 48 ..................  ,الحاجبابغ 
 75 ................. الكػراني أحسج

 55 , . الجيغ شياب آبادؼ، الجكلت
 79 , ......... البذتي دمحم بغ أحسج

 32 , ...................... البجلضدي
 230 , ................... أرسصػ

 8 , ............. الرفػؼ  اسساعضل
 75 , ....................... اأَلْخَفر
 26 , .......... الباباني حسدة األمضخ

 77 , ................... األنجلديّ 
 508 , .................... الجدكلى

  ......... 34 ,29 ,28 ,الحركفي
 ,106 ,95 ,94 ,79 ,74 ,الخمضل

203, 216, 242, 262, 264, 
281, 334, 375, 382, 390, 
403, 437, 550, 562, 575 

 ,22 ,21 ,19 ,18 ,15 ,الجيخشػؼ 
23, 24, 25, 577, 582 

  ................. 255 ,75 ,الدجاج
 240 , .................. الدمخذخؼ 
 53 7 ................... الدكاكي
 56 , ..... الذخقي إبخاىيع الدمصاف
ضخافي  464 , .................. الدِّ
 48 , ...... القاسع أبػ ىػ الذاشبي
 57 , ....................... الجىمػؼ 

 282 , ........................ الفخاء
 49 , ............ عداكخ بغ القاسع

 774 ....... -773-777 ,الكدائيّ 
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 507 , ...................... السازني
 547 , ...................... السالكي
 507 ,256 ,75 , ........... السبخد

 35 , ..................... الُسَرشِّف
 337 , ................ القيذ امخؤ
  ...... 6 ,بظ عمي شاه بغ بظ بجر

 29 , ........... السختار بغ يػسف
 36 , .............. الدػرجي رسػؿ

 6 , ........... خاف سمضساف سمصاف
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 ,217 ,210 ,206 ,197سضبػيو
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 23 ,21 .....................  ,ببلد الخـك
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 26  ................................. ,چػر
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 45 ,17 ..........................  ,خضداف

 37  ................................ ,دىمي

  ,21,23 ,16 ,13 ,12 ,11 ,ديار بكخ
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 8 , ................................. سشجق

 241 ............................... شتخك 

 27 .............................  ,شيخزكر

 10 ................................  ,إيخاف

 234 , ...............................  ماه

 63 .................................  ,مخاغ

 40 ,27 ,26 ,25 ...............  ,مخيػاف

 9 ................................  ,ىسحاف

 36 ................................  ,ىضداف
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 فيخس األمثاؿ كالكمسات كالعبارات الشحػية

 206  ............................. ,إيساء"

 147 .....................  ,شائخ ذك ججؿ"

 341  ........ ,سػاء "لظ أب ال"ك "ال أبالظ"

 199 .............................. ,اختداؿ

ػابِّ  ِإذا َبَمَغ الخَّجل ِستِّضَغ، فِإيَّاهُ   437 ,كِإيَّا الذَّ

 226  ............................... ,أرقع

 405  ........................... ,ازِدكاجضَّة

 139 ....................... ,أسساء اإلشارة

 135  ......................,أسساء األفعاؿ
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 337 ....................... ,:أفعاؿ القمػب
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 227  ............................ ,األجَجؿُ 

 1 44 ............................. ,اآلحاد

 512 .......................  ,االختراص

 484 ...................... االستثشاء السفخغ

 192  .......................... ,االستعاَرةُ 

 377  .................. ,ااِلْسِتَعاَرة التخضضمضة

 377 ...................  ,ااِلْسِتَعاَرة ِباْلِكَشاَيةِ 

 380  .......................... ,االستغاثة

 446 ..........................  ,االسِتْقخارُ 

 147 ....................  ,اإلسشاد األصمي

 146  ............................. اإلْسَشادُ 

 422  .......................... ,االشتغاؿ

 285 , .......................... االشتقاؽ

ْشَعار  179  ........................... ,اإْلِ

 277 ....................  ,اإلضافة البضانضة

 436  .......................... ,اإلضخاب

ْضَسار  296  ........................... اإْلِ

 175 ............................. ,االعتػا

 193 , .................. االعخاُب التقجيخؼ 

 183  ................. ,اإلعخاب بالحخكات

 183  ................ ,:اإلعخاب بالحخكؼ

 406  ..................... ,اأْلَْفَعاؿ اْلَعامَّة

 269  ............................. ,اأَلْفَكلُ 

,179 ............................... اآلَلة
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 ................................  114 

 287 ............................ :االلتباس

 134 ..................... ,اأْلَمخ االعتبارؼ 

 465 ............................ ,اإليقاعضة

يَساء  206 ............................. ,اإْلِ

 320 ..................... ,بدتضغ الُبخُّ الُكخُّ 

 210 , ............................ التخخضع

 377 ...................  ,التَّْذِبضو اْلُسزسخ

 140  ........................... ,الترخيح

 210 , ........................... الترغي

 411 ............................. ,التعقُّب

 413  ............................ ,التعقضب

 414  ............................. ,التفجع

 436 .............................. ,التقابل

 205  ............................ ,التَّْقِخيب

 489 ...........................  ,الّتسداح

 283  ............................. ,التََّشاُزع

  232 ............................... ,الثبة

  143 .......................... ,الجدئضات

 134  ................... ,الجسمة السدتأنفة

 221  ...................... ,الجسػع الذاذة

 73  .............................. ,الجشُذ 

 141 .................................  الحج

 163  ...................... ,الَحَدُغ الػجو

 134  ............................ ,اْلحْرخ

 176  ............................ ,اْلَحِقضَقة

 277  ............................ ,الحقضقي

 227 ......................  ,الَحضَُّة الخبضثة

 174 , ............................ اْلَحْضِثضَّة

 409 ............................... ,الَخَملُ 

ْأبُ   464 ............................... ,الجَّ

 331, .............................. الجاللة

 125 , ....................... الجكاؿ األربع

 313 ................................ الجكر

 174  .......................... ,الخََّضاَعةُ 

 187 ............................ الّدساعي

 220 , .............................. الذاذ

 368 , .......................... الزابصة

ْبعافُ   250  .......................... ,الزِّ

 202  ................... ,الزخكرة الذعخية
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 120 ............................... الصخد

 135 ............................ ,اْلَعاِرض

 209 ............................... ,العجؿ

 139 ............................... :الَعَجـُ 

 180 , ........................... :العجكؿ

 503  ................... ,العبلمة اإلعخابضة

 372 , ............................. :العمة

 25 ,17........................  ,العسادية

 190 , ............................. :الُعَسج

 121 ...................... ,اْلَخاِرِجي العيج

 158  .................... ,العػامل المفطضة

 405 ............................ ,الفاصمة

 209 ..............................  ,الَفِخحُ 

 441  ............................ ,الَفْخَسخُ 

 481-141 ...................... ,الفرل

 191 ........................... ,الفزبلت

 182 ........................  ,ألقاُب البشاءِ 

 405 .............................. ,القاِفضة

 416  ........................ ,شاذة القخاءة

 287 ..................... ,القخيشة السعشػية

 489 .................... ,اإلضافياْلقرِخ 

 371  ............................. ,الَقْصع

 243 ............................. ,اْلِقْشِجيلُ 

 183 ............................. :الَقػاِرب

 122  ............................. ,الكبلـُ 

 122  ............................... ,اْلَكِمعُ 

 122  ............................. ,الَكِمَسة

 142  .............................. ,الكمى

ِزـ  195  .............................. ,البلَّ

 124 ............................... ,المفع

 337  ....................... ,اليبلؿُ  المضمةَ 

 141 , ........................... :اْلَساىّضة

 195  ........................... ,السبشضات

 442-239 , ...................... :السبيع

 481 ........................... ,الستػاِشئُ 

 158 .............................. اْلسَجاز

 435 ............................ ,السخالفة

 146 ............................. ,السخكب

 183 , ............................ :الَسِديَّةُ 

 123 ...........................  ,اْلُسَصاَبَقةُ 
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 267 , ........................... :السصمق

 175  ..................... ,:السعتػرة عمضو

 142 , ........................... :اْلُسَغايَخة

 151 ........................... ,السقتزى

 267 , ............................. السقضِّج

 195-171 ..................... ,اْلُسبَلزَمة

ع  410  ..................... ,الُسَشادػ الُسَخخَّ

 157 ........................... ,السشصضقي

 243 ..................... ,السضداف الرخفي

 441 ............................... ,الِسْضلُ 

 336 .............................  ,اْليبَلؿُ 

 172 ............................ ,الػجػدؼ

 119 ......................,االنفخاد :الػحجة

 242 .................... ,الػزف العخكضيّ 

 155-120 ...................... ,الػضع

 217  .............................. ,أمذ

 285 .................... ,البقل أنبت الخبضع

 121 .................... ,العيج ثبلثة أنػاع

 437 ................  ,إياؾ كإياه مغ الذخّ 

 274  ...................... ,بجؿ االشتساؿ

 359 ........................ ,جشجالً "ك "تخبا

 162 ......................  ,َتْشِػيغ التَّْسِكضغ

 215-162 ................ ,تشػيغ الِعػض

 452 ...............................  ,ثخيج

 319  ......................... ,َقِصضفةٍ  َجْخدُ 

 119 ......................... ,ُجْدئّي مفخد

 183  ...................... ,جسع التكدضخ

 158 ..........................,جسع الكثخة

 254 ............................... ,َجَػارٍ 

 184 ........................  ,حخكؼ السج

 242 ........................... :َحَزاجخ

 132 .......................  ,خالي الحىغ

 132  ......................... ,داللة المفع

 157 ...................... ,داللة السصابقة

 459  ...................... ,ِبِحؼ َيجٍ  ُذك َيجٍ 

 185 .........................  ,ُربَّ لمتقمضل

 250 ............................. ,سخاكيل

 371 ............................. ,َسساِعيّ 

 239  ............................. ,عجمي

 159  ..................... ,عبلمات االسع
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 482  ...................... ,ُعسػـ السجاز

 483 , .................... :ُعُسػـ اْلُسْذَتخؾ

 209 ................................ ,عشق

 225 ........................  ,َغَمَبة اسسضة

 241  ....................... ,غضخ العقبلء

 167 .....................  ,فحػػ اْلخصاب

 246  .............................. ,فخازنة

ُيْع ِبَقِزضِزِيعْ   458 ................... ,َقزُّ

 458  .................. ,َكّمسُتو ُفػُه إلى فيَّ 

 119 ........................... ,ُكمِّّي مفخد

 210  .............................. ,َكْػَثخ

 315 ......................  ,كػكب انقس

 315  ............... ,انقس الداعةكػكب 

 352 ...................... ,كاَل َماؿَ  أَْىلَ  الَ 

 154 ...............................  ,لجضج

 218  ....................... ,لػال أّنظ قائع

 143 ............................ ,ماَصَجؽ

 118 .............................  ,ماىضة

 167 .......................  ,مْبشى اأَلْصل

 459  ........... ,َمَخْرُت ِبِيُع الَجّساَء الَغِفضخ

 190 ............................... ,مصخد

 158  ........................ ,ُمشتيى مفخد

 415 , .........لخاشخػ الفاتخِ  سشح ما ىحا

 162 ...................,ىغ َحػاجُّ بضَت هللا

 437 ...................... كالدضفكرأسظ 

 241 , ............................. كشتخ

 459 .......... ,َكَلَقْج أمخُّ عمى المَِّئضِع َيُدبُّشي

 383 ....................  ,ثبلثة كثبلثضغ يا

 387  ...................... ,يا شالعًا جببلً 

 260 .............  ,يا ىؤالء العذخكف رجبل

 271  ............................ ,دـ"ك"يج
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 فيخس السرادر كالسخاجع

 القخآف الكخيع

َسَمسة بغ ُمْدِمع الَعْػتبي الُرحارؼ, التحقق: د. عبج الكخيع خمضفة   ؛اإلبانة في المغة العخبية-1

د. نرخت عبج الخحسغ  د. صبلح جخار  د. دمحم حدغ عػاد  د. جاسخ أبػ صفضة, كزارة التخاث 

 .ـ 1999ىػ   1420، 1القػمي كالثقافة  مدقط  سمصشة عساف, ط

دكف تحقضق,  ػ(ق682سػد القدكيشي )ت: زكخيا بغ دمحم بغ مح  ؛آثار الببلد كأخبار العباد-2

 بضخكت, د.ت. –دار صادر 

خالج بغ حامج الحازمي, الجامعة اإلسبلمضة بالسجيشة  ؛اآلثار التخبػية لجراسة المغة العخبية-3

  .ىػ1424( 35( , الدشة )121السشػرة, الصبعة: العجد )

الجكتػر عبج الخازؽ  ؛نسػذجاأثخ القخاءات القخآنية في الرشاعة السعجسية تاج العخكس -4

قدع المغة  -بغ حسػدة القادكس, رسالة دكتػراه بإشخاؼ األستاذ الجكتػر رجب عبج الجػاد إبخاىضع

 ـ.2010 ق/1431جامعة حمػاف,  -كمضة اآلداب -العخبضة

ْضَسخؼ  أخبار أبي حشيفة كأصحابو؛-5  الحدضغ بغ عمي بغ دمحم بغ جعفخ، أبػ عبج هللا الرَّ

 ـ.1985ىػ = 1405، 2بضخكت, ط –ىػ(, عالع الكتب 436الحشفي )ت: 

الحدغ بغ عبج هللا بغ السخزباف الدضخافي، أبػ سعضج )ت:  أخبار الشحػييغ البرخييغ؛-6

ضغ باألزىخ الذخيف, مرصفى ىػ( تحقضق: شو دمحم الديشي، ودمحم عبج السشعع خفاجي  السجرس368

 .ـ1966ىػ   1373البابي الحمبي, ط: 

د أحسج مختار عبج الحسضج عسخ,  ؛أخصاء المغة العخبية السعاصخة عشج الكّتاب كاإلذاعييغ-7

 عالع الكتب, د.ت.

ىػ(, ندخو كعشى بترحضحو كتعمضق 335أبػ بكخ دمحم بغ يحى الرػلي )ت:  أدب الكتاب؛-8
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حػاشضو: دمحم بيحة األثخؼ, كنطخ فضو عبلمة العخاؽ: الدضج محسػد شكخؼ اآللػسي, السصبعة الدمفضة 

 ق.1341ببغجاد,  -بسرخ، السكتبة العخبضة  -

جراسات كالشذخ كالتػزيع، ضاىخ شػكت البضاتي, مجج السؤسدة الجامعضة لم أدكات اإلعخاب؛-9

  ـ. 2005ىػ =  1425، 1لبشاف, ط –بضخكت 

, دار سخدـ, الكخد ككخدستاف, تخجسة, الجكتػر أحسج محسػد الخمضل ؛أرشاؾ سافخاْستياف-10

 .ـ2008, 2الدمسانضةإقمضع كخدستاف العخاؽ, ط

السعاني, أحسج مصمػب أحسج الشاصخؼ  –الببلغة  -الفراحة  ؛أساليب ببلغية -11

 ـ.1980، 1الرضادؼ الخفاعي, ككالة السصبػعات  الكػيت, ط

أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ بغ  ؛االستيعاب في معخفة األصحاب -12

، 1ىػ(, تحقق: عمي دمحم البجاكؼ, دار الجضل، بضخكت, ط463عاصع الشسخؼ القخشبي )ت: 

 ـ.1992ق/1412

أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكـخ دمحم بغ دمحم بغ عبج  ؛أسج الغابة في معخفة الرحابة -13

ىػ(, تحقضق: عمي دمحم 630، عد الجيغ ابغ األثضخ )ت: الكخيع بغ عبج الػاحج الذضباني الجدرؼ 

 .ـ1994ىػ =1415, 1معػض  عادؿ أحسج عبج السػجػد, دار الكتب العمسضة, ط

أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكـخ دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع بغ عبج الػاحج  أسج الغابة؛ -14

 ـ. 1989ىػ = 1409بضخكت,  –ق(,ػ دار الفكخ 630الذضباني الجدرؼ، عد الجيغ ابغ األثضخ )ت: 

أبػ بكخ عبج القاىخ بغ عبج الخحسغ بغ دمحم الفارسي  ؛أسخار الببلغة فى عمع البياف -15

ىػ(,تحقضق: عبج الحسضج ىشجاكؼ, دار الكتب العمسضة، بضخكت,  471األصل، الجخجاني الجار )ت: 

 ـ. 2001ىػ = 1422، 1ط

عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبضج هللا األنرارؼ، أبػ البخكات، كساؿ الجيغ  ؛أسخار العخبية -16
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 ـ.1999 ق/1420, 1ىػ(, دار األرقع بغ أبي األرقع, ط577األنبارؼ )ت: 

ىػ(, تحقضق كشخح: عبج 321أبػ بكخ دمحم بغ الحدغ بغ دريج األزدؼ )ت:  ؛االشتقاؽ -17

 ـ. 1991ىػ = 1411، 1لبشاف, ط –الدبلـ دمحم ىاركف, دار الجضل، بضخكت 

أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ  اإلصابة في تسييد الرحابة؛ -18

 –ىػ( تحقضق: عادؿ أحسج عبج السػجػد كعمى دمحم معػض, دار الكتب العمسضة 852العدقبلني )ت: 

  .ىػ1415, 1بضخكت, ط

تحقضق: دمحم , ق244ابغ الدكضت، أبػ يػسف يعقػب بغ إسحاؽ )ت: ؛ إصبلح السشصق -19

 ـ. 2002 ق/ 1423, 1مخعب, دار إحضاء التخاث العخبي, ط

األصسعي أبػ سعضج عبج السمظ بغ قخيب بغ عمي بغ  ؛األصسعيات اختيار األصسعي -20

مرخ,  –دار السعارؼ , عبج الدبلـ دمحم ىاركف  -ػ, تحقضق: احسج دمحم شاكخ (ق216أصسع )ت: 

 ـ. 1993، 7ط

عبج الخزاؽ بغ فخاج الراعجؼ, مجمة الجامعة  ؛السجيشة أصػؿ عمع العخبية في -21

 ـ.1988-1987ىػ /1418ق = 1417، 28اإلسبلمضة بالسجيشة السشػرة, ط

أبػ بكخ دمحم بغ الدخؼ بغ سيل الشحػؼ السعخكؼ بابغ الدخاج,  ؛األصػؿ في الشحػ -22

 د.ت. بضخكت, –, تحقق: عبج الحدضغ الفتمي, مؤسدة الخسالة، لبشاف (ىػ316ت: )

أبػ بكخ، دمحم بغ القاسع بغ دمحم بغ بذار بغ الحدغ بغ بضاف بغ سساعة بغ  األضجاد؛ -23

ىػ( , تحقضق: دمحم أبػ الفزل إبخاىضع, السكتبة العرخية، 328َفخكة بغ َقَصغ بغ دعامة األنبارؼ )ت: 

 .ـ 1987ىػ = 1407لبشاف,  –بضخكت 

ق, دار 1403محضي الجيغ بغ أحسج مرصفى دركير )ت:  ؛إعخاب القخآف كبيانو -24

 -بضخكت(، )دار ابغ كثضخ -دمذق -سػرية، )دار الضسامة -حسز -اإلرشاد لمذئػف الجامعضة
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 ىػ.1415, 4بضخكت, ط -دمذق

خضخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ عمي بغ فارس، الدركمي الجمذقي )ت:  األعبلـ؛ -25

 .ـ2002,  أيار / مايػ 15ط ىػ(, دار العمع لمسبليضغ,1396

عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ الدضػشي )ت:  ؛االقتخاح في أصػؿ الشحػ -26

ىػ(, ضبصو كعمق عمضو: عبج الحكضع عصضة, راجعو كقجـ لو: عبلء الجيغ عصضة, دار البضخكتي، 911

 ـ. 2006ىػ =  1427، 2دمذق, ط

ىػ(, كضع 505أبػ حامج دمحم بغ دمحم الغدالي الصػسي )ت:  ؛االقتراد في االعتقاد -27

 ـ. 2004ق =  1424، 1لبشاف, ط –حػاشضو: عبج هللا دمحم الخمضمي, دار الكتب العمسضة، بضخكت 

تقي الجيغ أبػ العباس بغ أبي  ؛اقتزاء الرخاط السدتقيع لسخالفة أصحاب الجحيع -28

ىػ(, , تحقضق, ناصخ عبج الكخيع 728القاسع بغ دمحم ابغ تضسضة الحخاني الحشبمي الجمذقي )ت: 

 .ـ1999  ق/1419, 7العقل, دار عالع الكتب، بضخكت، لبشاف, ط

إسحاؽ بغ الحدضغ السشجع  ؛آكاـ السخجاف في ذكخ السجائغ السذيػرة في كل مكاف -29

 ق.ػ 1408(, عالع الكتب، بضخكت, الصبعة: األكلى، ىػ4)ت: ؽ 

أشيخ, التآلضف العخبضة في السصابع الذخقضة كالغخبضة,  ؛اكتفاء القشػع بسا ىػ مصبػع -30

لبببلكؼ, مصبعة ىػ(, صححو كزاد عمضو: الدضج دمحم عمي ا1313ادكارد كخنضمضػس فانجيظ )ت: 

 .ـ1896ىػ   1313التألضف )اليبلؿ(، مرخ, 

 .ـ1960أنػر السائي, مصبعة الحراف, مػصل,  ؛األكخاد في بيجيشاف -31

دمحم بغ عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجضاني، أبػ عبج هللا،  ؛إكساؿ األعبلـ بتثميث الكبلـ -32

 -مكة السكخمة  -ىػ(, تحقضق: سعج بغ حسجاف الغامجؼ, جامعة أـ القخػ 672جساؿ الجيغ )ت: 

 ـ.1984 ق/1404، 1السسمكة الدعػدية, ط
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دمحم بغ عبج الغشي بغ أبي بكخ بغ  كسمة لكتاب اإلكساؿ البغ ماكػال(؛إكساؿ اإلكساؿ )ت -33

ىػ( تحقضق: د. عبج القضػـ 629شجاع، أبػ بكخ، معضغ الجيغ، ابغ نقصة الحشبمي البغجادؼ, )ت: 

 .ق1410، 1عبج ريب الشبي, جامعة أـ القخػ  مكة السكخمة, ط

سعج  ؛اإلكساؿ في رفع االرتياب عغ السؤتمف كالسختمف في األسساء كالكشى كاألنداب -34

ىػ(, دار الكتب العمسضة 475السمظ، أبػ نرخ عمي بغ ىبة هللا بغ جعفخ بغ ماكػال )ت: 

 .ـ1990ىػ1411, 1بضخكتمبشاف, ط

عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، ؛ األلغاز الشحػية كىػ الكتاب السدسى )الصخاز في األلغاز( -35

 ـ.2003ىػ = 1422ق(, السكتبة األزىخية لمتخاث, 911جبلؿ الجيغ الدضػشي )ت:

دمحم بغ عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجضاني، أبػ  ؛األلفاظ السختمفة في السعاني السؤتمفة -36

بضخكت,  –ىػ(, تحقضق: د. دمحم حدغ عػاد, دار الجضل 672عبج هللا، جساؿ الجيغ )ت: 

 ق.1،1411ط

آماؿ بشت عبج العديد العسخك, د.ط,  ؛األلفاظ كالسرصمحات الستعمقة بتػحيج الخبػبية -37

 د.ت.

ابغ الحاجب, دراسة كتحقضق: د. فخخ صالح سمضساف قجارة, د.ط,  ؛أمالي ابغ الحاجب -38

 .د.ت

عثساف بغ عسخ بغ أبي بكخ بغ يػنذ، أبػ عسخك جساؿ الجيغ ابغ  أمالي ابغ الحاجب؛ -39

 -ق(, دراسة كتحقضق: د. فخخ صالح سمضساف قجارة, دار عسار646الحاجب الكخدؼ السالكي )ت: 

 ـ.1989 ق/1409بضخكت,  -األردف، دار الجضل

خكؼ ضضاء الجيغ أبػ الدعادات ىبة هللا بغ عمي بغ حسدة، السع؛ أمالي ابغ الذجخي  -40

، 1ق(ػ, السحقق: الجكتػر محسػد دمحم الصشاحي, مكتبة الخانجي، القاىخة, ط542بابغ الذجخؼ )ت: 
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 ـ. 1991ق =  1413

ابغ الحاجب , رسالة دكتػراه مقجمة مغ دمحم ىاشع عبج الجايع  جامعة  األمالي الشحػية؛ -41 

  .ـ1969القاىخة 

عبج الخحسغ بغ إسحاؽ البغجادؼ الشياكنجؼ الدجاجي، أبػ القاسع )ت:  األمالي؛ -42

 .ـ1987  ق/ 1407، 2بضخكت, ط –ىػ(, تحقضق: عبج الدبلـ ىاركف, دار الجضل 337

إسساعضل بغ عباد بغ العباس، أبػ القاسع الصالقاني،  ؛األمثاؿ الدائخة مغ شعخ الستشبي -43

ىػ( , السحقق: الذضخ دمحم حدغ آؿ ياسضغ: مكتبة الشيزة، 385السذيػر بالراحب بغ عباد )ت: 

 ـ.  1965ق =  1385، 1بغجاد, ط

ق(ػ, مكتبة 1395عبج العمضع إبخاىضع )ت: بعج  ؛اإلمبلء كالتخقيع في الكتابة العخبية -44

 د.ت. غخيب، مرخ,

جساؿ الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ يػسف القفصي )ت:  ؛إنباه الخكاة عمى أنباه الشحاة -45

 -القاىخة، كمؤسدة الكتب الثقافضة  -ق(ػ, تحقق: دمحم أبػ الفزل إبخاىضع, دار الفكخ العخبي 646

 ـ.1982ق = 1406، 1بضخكت, ط

السجمذ العمسي إشخاؼ د. سعجبغ عبجهللا الحسضج, ك. د. خالج بغ عبج  اإلنتخنيت؛ -46   

 .الخحسغ الجخيدي

أبػ الفزل دمحم بغ شاىخ بغ  ؛األنداب الستفقة في الخط الستساثمو في الشقط كالزبط -47

ق(, تحقضق: دؼ يػنج, 507عمي بغ أحسج السقجسي الذضباني، السعخكؼ بابغ القضدخاني )ت: 

 ـ.1865 ق/1282ل، شبعة: لضجف: بخي

عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر التسضسي الدسعاني السخكزؼ، أبػ سعج )ت:  ؛األنداب -48

ىػ(, تحقضق: عبج الخحسغ بغ يحضى السعمسي الضساني كغضخه, مجمذ دائخة السعارؼ العثسانضة، 562
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  ـ.1962 ق/1382، 1حضجر آباد, ط

عبج الخحسغ بغ دمحم  ؛البرخييغ كالكػفييغاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ:  -49

, 1ىػ(, السكتبة العرخية, ط577بغ عبضج هللا األنرارؼ، أبػ البخكات، كساؿ الجيغ األنبارؼ )ت: 

 ـ.2003 ق/1424

عبج هللا بغ يػسف بغ أحسج بغ عبج هللا ابغ  ؛أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ -50

ق( دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع تحقضق: 761يػسف، أبػ دمحم، جساؿ الجيغ، ابغ ىذاـ)

 يػسف الذضخ دمحم البقاعي, د.ط, د.ت.

دمحم بغ عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجضاني، أبػ عبج  ؛إيجاز التعخيف في عمع الترخيف -51

عسادة البحث العمسي , ق(ػ تحقق: دمحم السيجؼ عبج الحي عسار سالع672الجيغ )ت:  هللا، جساؿ

 ـ.2002ق/1422، 1بالجامعة اإلسبلمضة، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبضة الدعػدية, ط

ىػ(, دراسة 6أبػ عمي الحدغ بغ عبج هللا القضدي )ت: ؽ  ؛إيزاح شػاىج اإليزاح -52

ىػ = 1408، 1لبشاف, ط -كتحقضق: الجكتػر دمحم بغ حسػد الجعجاني, دار الغخب اإلسبلمي، بضخكت

 ـ.1987

   .أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ إسحاؽ الدجاجي, د.ط, د.ت ؛اإليزاح في عمل الشحػ -53

دمحم بغ عبج الخحسغ بغ عسخ، أبػ السعالي، جبلؿ الجيغ  ؛اإليزاح في عمـػ الببلغة -54

 –ىػ(, دمحم عبج السشعع خفاجي, دار الجضل 739القدكيشي الذافعي، السعخكؼ بخصضب دمذق )ت: 

 , د.ت.بضخكت

بو كػشر دمحم ماجج مخدكخ  ؛بابا مخدكخ ركحاني )شيػا( عخفا, عمسا ادبا, شعخا -55

 .1382ركحاني, سخكش, تيخاف, 

, 8د أحسج مختار عبج الحسضج عسخ, عالع الكتب, ط؛ البحث المغػي عشج العخب -56
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 ـ.2003

أبػ حضاف دمحم بغ يػسف بغ عمي بغ يػسف بغ حضاف أثضخ  ؛البحخ السحيط في التفديخ -57

 ق.1420بضخكت, ط:  –ىػ(, تحقضق: صجقي دمحم جسضل, دار الفكخ 745الجيغ األنجلدي )ت: 

دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا  ؛بسحاسغ مغ بعج القخف الدابعالبجر الصالع  -58

 .بضخكت, د.ت –ىػ( دار السعخفة 1250الذػكاني الضسشي )ت: 

عبج الستعاؿ الرعضجؼ )ت:  ؛بغية اإليزاح لتمخيز السفتاح في عمـػ الببلغة -59

 ـ.2005ق/1426, 17ىػ(, مكتبة اآلداب, ط1391

عسخ بغ أحسج بغ ىبة هللا بغ أبي جخادة العقضمي، كساؿ  ؛بغية الصمب في تاريخ حمب -60

 ق( تحقق: د. سيضل زكار, دار الفكخ. 660الجيغ ابغ العجيع )ت: 

عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ  ؛بغية الػعاة في شبقات المغػييغ كالشحاة -61

 .لبشاف / صضجا, د.تىػ(, تحقضق: دمحم أبػ الفزل إبخاىضع, السكتبة العرخية  911الدضػشي )ت: 

 .ـ1957محاضخات ألقاىا ساشع الحرخؼ عاـ   ؛الببلد العخبية كالجكلة العثسانية -62

جامعة السجيشة العالسضة, د.ط,  ؛السعاني, مشاىج جامعة السجيشة العالسية -الببلغة   -63

 د.ت.

ىػ, دار 1425عبج الخحسغ بغ حدغ َحَبشََّكة السضجاني الجمذقي )ت:  الببلغة العخبية؛ -64

 ـ. 1996ىػ =  1416، 1القمع، دمذق، الجار الذامضة، بضخكت, ط

أبػ الصضب دمحم صجيق خاف بغ حدغ بغ عمي ابغ لصف هللا  ؛البمغة إلى أصػؿ المغة -65

حسج الدامخائي ))رسالة ماجدتضخ ىػ(.تحقضق: سياد حسجاف أ1307الحدضشي البخارؼ الِقشَّػجي )ت: 

جامعة تكخيت بإشخاؼ األستاذ الجكتػر أحسج خصاب العسخ((, رسالة  -مغ كمضة التخبضة لمبشات 

 جامعة تكخيت, د.ط, د.ت. -جامعضة 
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مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفضخكزآبادػ  ؛البمغة في تخاجع أئسة الشحػ كالمغة -67

 ـ. 2000 ق/1,1421لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, ط ػ دار سعج الجيغ(ق817)ت: 

ىػ(, 255عسخك بغ بحخ بغ محبػب أبػ عثساف، الذيضخ بالجاحع )ت:  ؛البياف كالتبييغ -68

    ىػ.1423دار كمكتبة اليبلؿ، بضخكت, 

محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحدضشي، أبػ  ؛تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس -69

ىػ(, تحقضق: مجسػعة مغ السحققضغ, دار اليجاية, 1205الفضس، السمّقب بسختزى، الدَّبضجؼ )ت: 

 .د.ت

السبارؾ بغ أحسج بغ السبارؾ بغ مػىػب المخسي اإِلربمي، السعخكؼ بابغ  ؛تاريخ إربل -70

خساس الرقار, كزارة الثقافة كاإلعبلـ، دار الخشضج  ىػ(, تحقضق: سامي بغ سضج637السدتػفي )ت: 

 .ـ 1980لمشذخ، العخاؽ , 

دمحم فخيج )بظ( ابغ أحسج فخيج )باشا( ، السحامي )ت:  ؛تاريخ الجكلة العمية العثسانية -71

ـ, دار 1981  –ق 1401، 1لبشاف, ط –ىػ( تحقضق, إحداف حقي, دار الشفائذ، بضخكت 1338

 .بضخكت –الشفائذ 

أبػ السحاسغ السفزل بغ دمحم  ؛تاريخ العمساء الشحػييغ مغ البرخييغ كالكػفييغ كغيخىع -72

ىجخ لمصباعة .ىػ(, تحقضق: الجكتػر عبج الفتاح دمحم الحمػ442بغ مدعخ التشػخي السعخؼ )ت: 

 ـ.1992ق = 1412, 1كالشذخ كالتػزيع كاإلعبلف، القاىخة, ط

أبػ بكخ أحسج بغ أبي  ؛الدفخ الثاني -ابغ أبي خيثسةالتاريخ الكبيخ السعخكؼ بتاريخ  -73

القاىخة,  -ىػ(, تحقق: صبلح بغ فتحي ىبلؿ, الفاركؽ الحجيثة لمصباعة كالشذخ279خضثسة )ت: 

 ـ.2006 ق/1427، 1ط

دمحم بغ إسساعضل بغ إبخاىضع بغ السغضخة البخارؼ، أبػ عبج هللا )ت:  ؛التاريخ الكبيخ -74
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 الجكغ. –ق(ػ, ط, دائخة السعارؼ العثسانضة، حضجر آباد 256

أ: بػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ ميجؼ الخصضب  ؛ تاريخ بغجاد كذيػلو -75

, مرصفى عبج القادر عصا دراسة كتحقضق:, بضخكت –( دار الكتب العمسضة  463البغجادؼ )ت:

 ق.1417، 1ط

أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ ميجؼ الخصضب البغجادؼ  ؛تاريخ بغجاد -76

ىػ 1422، 1بضخكت, ط -ق(ػ, تحقق: الجكتػر بذار عػاد معخكؼ, دار الغخب اإلسبلمي463)ت: 

 ـ.2002= 

أبػ القاسع عمي بغ الحدغ بغ ىبة هللا السعخكؼ بابغ عداكخ )ت:  تاريخ دمذق؛ -77  

 1415ق(, ػتحقضق: عسخك بغ غخامة العسخكؼ, دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, 571

 ـ.1995ق/

مفي ك تحدضغ إبخاىضع  ؛تاريخ مارديغ -78   عبج الدبلـ السارديشي، تحقضق مججؼ الدَّ

 .ـ2001الّجكسقي دىػؾ، 

أبػ البقاء عبج هللا بغ الحدضغ بغ  ؛التبييغ عغ محاىب الشحػييغ البرخييغ كالكػفييغ -79

ق(ػ تحقق: د. عبج الخحسغ العثضسضغ, دار الغخب 616عبج هللا العكبخؼ البغجادؼ محب الجيغ )ت: 

 ـ.1986ق = 1406، 1اإلسبلمي, ط

عفاء كالسَجاِىيلالتَّْكسيل في الَجْخح كالتَّْعِجيل كَمْعِخفة الثَِّقات  -80 أبػ الفجاء إسساعضل  ؛كالزُّ

ىػ(, دراسة كتحقضق: د. شادؼ بغ دمحم بغ 774بغ عسخ بغ كثضخ القخشي البرخؼ ثع الجمذقي )ت: 

، 1سالع آؿ نعساف, مخكد الشعساف لمبحػث كالجراسات اإلسبلمضة كتحقضق التخاث كالتخجسة، الضسغ, ط

 ـ.2011ق = 1432

أبػ ىبلؿ الحدغ بغ عبج هللا بغ سيل بغ سعضج  ؛َمعخَفِة أسَساِء األشياءالتَّمِخيز في  -81
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ق(, عشي بَتحقضِقو: الجكتػر عدة حدغ، دار شبلس 395بغ يحضى بغ ميخاف العدكخؼ )ت: نحػ 

 ـ. 1996، 2لمجراسات كالتخجسة كالشذخ، دمذق, ط

ق(ػ, 676ؼ )ت: أبػ زكخيا محضي الجيغ يحضى بغ شخؼ الشػك  ؛تحخيخ ألفاظ التشبيو -82

 ق.1408، 1دمذق, ط –السحقق: عبج الغشي الجقخ, دار القمع 

دمحم بغ عبج هللا بغ إبخاىضع المػاتي  ؛تحفة الشطار في غخائب األمرار كعجائب األسفار -83

 .ىػ1417ىػ(, أكاديسضة السسمكة السغخبضة، الخباط, , 779الصشجي، أبػ عبج هللا، ابغ بصػشة )ت: 

أبػ عبج هللا دمحم عبج القادر بغ دمحم بغ  ؛الػسيسة شخح عمى الجرة اليتيسةالتحفة  -84

د.ط,  ىػ( 1430السختار بغ أحسج العالع القبمػؼ الجدائخؼ السالكي الذيضخ بالذضخ باؼ بمعالع )ت: 

 د.ت. 

, 1الجكتػر عبجه الخاجحي, مكتبة السعارؼ لمشذخ كالتػزيع, ط ؛التصبيق الشحػي  -85

 ـ.1999ػ ق/1420

سمضساف بغ إبخاىضع بغ دمحم العايج,  ؛التعجب مغ فعل السفعػؿ بيغ السانعيغ كالسجيديغ -86

ذك الحجة -رجب -, الدشة العذخكف 80, ك79الجامعة اإلسبلمضة بالسجيشة السشػرة, ط: العجداف 

 ق.1408

دمحم عسضع اإلحداف السججدؼ البخكتي, دار الكتب العمسضة )إعادة  ؛التعخيفات الفقيية -87

 ـ.2003ق = 1424، 1ـ, ط1986ق = 1407صف لمصبعة القجيسة في باكدتاف 

ىػ(, حققو, 816عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )ت:  ؛التعخيفات -88

, 1لبشاف, ط–سضة بضخكت كضبصو كصححو جساعة مغ العمساء بإشخاؼ الشاشخ, دار الكتب العم

 .ـ1983ىػ 1403

الحدغ بغ أحسج بغ عبج الغفار الفارسّي األصل، أبػ عمي  ؛التعميقة عمى كتاب سيبػيو -89
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ق = 1410، 1ىػ(تحقضق: د. عػض بغ حسج القػزؼ األستاذ السذارؾ بكمضة اآلداب, ط377)ت: 

 ـ.1990

أبػ الحدغ مقاتل بغ سمضساف بغ بذضخ األزدؼ  ؛تفديخ مقاتل بغ سميساف -90

 ىػ.1423, 1ط, بضخكت –ق(تحقضق: عبج هللا محسػد شحاتو, دار إحضاء التخاث 150البمخى)ت:

أبػ دمحم عمي بغ   ؛التقخيب لحج السشصق كالسجخل إليو باأللفاظ العامية كاألمثمة الفقيية -91

ىػ( تحقضق: إحداف عباس, دار 456أحسج بغ سعضج بغ حـد األنجلدي القخشبي الطاىخؼ )ت: 

 .ـ1900، 1بضخكت, ط –مكتبة الحضاة 

ىػ(, نقمو إلى العخبضة كعمق 1300ريشيارت بضتخ آف ُدكِزؼ )ت:  ؛تكسمة السعاجع العخبية -92

, مغ 1عمضو, محسَّج َسمضع الشَعضسي, جساؿ الخضاط, كزارة الثقافة كاإلعبلـ، الجسيػرية العخاقضة, ط

 .ـ2000إلى197

  1397دمحم خضخ بغ رمزاف بغ إسساعضل يػسف, ، َكفضات ) ؛َتكسَمة ُمعجع الُسؤلفيغ -93

ـ, دمحم خضخ بغ رمزاف بغ إسساعضل يػسف, دار ابغ حـد لمصباعة 1995  1977)ىػ( =  1415

 .ـ1997ىػ   1418، 1لبشاف, ط –كالشذخ كالتػزيع، بضخكت 

ق(ػ, 676أبػ زكخيا محضي الجيغ يحضى بغ شخؼ الشػكؼ )ت:  ؛تيحيب األسساء كالمغات -94

عشضت بشذخه كترحضحو كالتعمضق عمضو كمقابمة أصػلو: شخكة العمساء بسداعجة إدارة الصباعة 

 لبشاف, د.ت –السشضخية, يصمب مغ: دار الكتب العمسضة، بضخكت 

ىػ(, تحقضق: 370دمحم بغ أحسج بغ األزىخؼ اليخكؼ، أبػ مشرػر )ت:  ؛تيحيب المغة -95

 .ـ2001، 1بضخكت, ط –دمحم عػض مخعب, دار إحضاء التخاث العخبي 

دمحم بغ عبج هللا  ؛تػضيح السذتبو في ضبط أسساء الخكاة كأندابيع كألقابيع ككشاىع -96

افعي، شسذ الجيغ، الذيضخ بابغ )أبي بكخ( بغ دمحم ابغ أحسج بغ مجاىج القضدي الجمذقي الذ
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، 1بضخكت, ط –ىػ(, تحقضق: دمحم نعضع العخقدػسي, مؤسدة الخسالة 842ناصخ الجيغ )ت: 

 .ـ1993

أبػ دمحم بجر الجيغ حدغ بغ قاسع بغ  ؛تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ -97

ق(, شخح كتحقضق : عبج الخحسغ عمي 749عبج هللا بغ عمّي السخادؼ السرخؼ السالكي )ت : 

 ـ.2008ق = 1428, 1سمضساف ، أستاذ المغػيات في جامعة األزىخ, دار الفكخ العخبي, ط

كؼ بغ تاج العارفضغ زيغ الجيغ دمحم السجعػ بعبج الخؤ  ؛التػقيف عمى ميسات التعاريف -98

عبج  38ػ, عالع الكتب (ق1031ت: )بغ عمي بغ زيغ العابجيغ الحجادؼ ثع السشاكؼ القاىخؼ ,

 ـ.1990ق/1410، 1القاىخة, ط-الخالق ثخكت

دمحم بغ حباف بغ أحسج بغ حباف بغ معاذ بغ َمْعبَج، التسضسي، أبػ حاتع،  ؛الثقات -99

ق(, شبع بإعانة: كزارة السعارؼ لمحكػمة العالضة اليشجية, تحت مخاقبة: 354الجارمي، الُبدتي )ت: 

الجكتػر دمحم عبج السعضج خاف مجيخ دائخة السعارؼ العثسانضة, دائخة السعارؼ العثسانضة بحضجر آباد 

 ـ.1973=   ه1393، 1كغ اليشج, طالج

ىػ(, السكتبة 1364، مرصفى بغ دمحم سمضع الغبليضشى )ت: جامع الجركس العخبية -100

 ـ.1993ق = 1414, 28بضخكت, ط -العرخية، صضجا

 .ـ2004: عبج هللا دمحم ُحبذي، أبػ ضبي، جامع الذخكح كالحػاشي -101

= تفدضخ القخشبي, أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج الخدرجي شسذ  الجامع ألحكاـ القخآف -102

، 2القاىخة, ط –ىػ(, أحسج البخدكني كإبخاىضع أشفضر, دار الكتب السرخية 671الجيغ القخشبي )ت: 

 ـ.1964ق = 1384

أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ميجؼ الخصضب  ؛الجامع ألخبلؽ الخاكي كآداب الدامع -103

  .الخياض, د.ت –ىػ(, تحقق: د. محسػد الصحاف, مكتبة السعارؼ 463البغجادؼ )ت: 
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بغ أحسج بغ عسخك بغ تسضع الفخاىضجؼ  أبػ عبج الخحسغ الخمضل ؛الجسل في الشحػ -104

 ـ.1995 ق/1416، 5ق(ػ, تحقضق: د. فخخ الجيغ قباكة, ط170البرخؼ )ت: 

ىػ(, تحقق: رمدؼ 321أبػ بكخ دمحم بغ الحدغ بغ دريج األزدؼ )ت:  جسيخة المغة؛ -105

 ـ.1987، 1بضخكت, ط –مشضخ بعمبكي, دار العمع لمسبليضغ 

أبػ دمحم بجر الجيغ حدغ بغ قاسع بغ عبج هللا بغ  ؛الجشى الجاني في حخكؼ السعاني -106

األستاذ دمحم نجيع فاضل, -, لسحقق: د فخخ الجيغ قباكة (ىػ749ت: )عمّي السخادؼ السرخؼ السالكي 

 ـ.1992ق =  1413، 1ط لبشاف –دار الكتب العمسضة، بضخكت 

أحسج بغ إبخاىضع بغ مرصفى الياشسي  ؛ألدب في أدبيات كإنذاء لغة العخبجػاىخ ا -107

ىػ(, اشخفت عمى تحقضقو كترحضحو: لجشة مغ الجامعضضغ, مؤسدة السعارؼ، بضخكت, 1362)ت: 

 .د.ت

أحسج بغ إبخاىضع بغ مرصفى الياشسي,)  ؛بلغة في السعاني كالبياف كالبجيعجػاىخ الب -108

 ق(, ضبط كتجقضق, د. يػسف الرسضمي, السكتبة العرخية, بضخكت, د.ت.1362الستػفي

عبج القادر بغ دمحم بغ نرخ هللا القخشي، أبػ  ؛الجػاىخ السزية في شبقات الحشفية -109

 كخاتذي, د.ت. –ىػ(, مضخ دمحم كتب خانو 775دمحم، محضي الجيغ الحشفي )ت: 

شسذ الجيغ أبػ الخضخ دمحم بغ  ؛الجػاىخ كالجرر في تخجسة شيخ اإلسبلـ ابغ حجخ -110 

ىػ(, تحقضق, إبخاىضع باجذ 902عبج الخحسغ بغ دمحم بغ أبي بكخ بغ عثساف بغ دمحم الدخاكؼ )ت: 

   ـ.1999  ق/1419، 1لبشاف, ط –عبج السجضج, دار ابغ حـد لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بضخكت 

 .: مكتبة الدمفي, د.تحاشية الخبيري لمبخقمعي -111

, أبػ العخفاف دمحم بغ عمي حاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ -112

 ـ.1997ق = 1417, 1لبشاف, ط-ق(ػ , دار الكتب العمسضة بضخكت1206الرباف الذافعي )ت: 
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أحسج بغ دمحم بغ دمحم البجائي األٌبَّحٌؼ، شياب الجيغ األنجلدي  ؛الحجكد في عمع الشحػ -113

ق(ػ, تحقضق: نجاة حدغ عبج هللا نػلي, الجامعة اإلسبلمضة بالسجيشة السشػرة, ط: العجد 860)ت: 

 ـ.2001ق/1421 - 33الدشة  - 112

عسخك بغ بحخ بغ محبػب الكشاني بالػالء، المضثي، أبػ عثساف، الذيضخ  ؛الحيػاف  -114

 ىػ.1424، 2بضخكت, ط –ىػ( دار الكتب العمسضة 255بالجاحع )ت: 

عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ  ؛حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ كالقاىخة -115

ىػ(, تحقضق : دمحم أبػ الفزل إبخاىضع, دار إحضاء الكتب العخبضة  عضدى البابي 911الدضػشي )ت : 

 ـ.1967ىػ =1387, 1الحمبي كشخكاه = مرخ, ط

شاىخ مبل عبج هللا البحخكي تختضب كتشطضع  ؛حياة األمجاد مغ العمساء األكخاد -116 

, ط  ـ.2015ق/1436, 1السحخكس أبػ بكخ مبل شاىخ البحخكي, دار ابغ حـد

ىػ(, 1093عبج القادر بغ عسخ البغجادؼ )ت:  ؛خدانة األدب كلب لباب لداف العخب -117

 .ـ1997ىػ = 1418، 4تحقضق كشخح: عبج الدبلـ دمحم ىاركف, مكتبة الخانجي، القاىخة, ط

ىػ(, اليضئة السرخية 392أبػ الفتح عثساف بغ جشي السػصمي )ت:  ؛الخرائز -118

 ., د.ت4العامة لمكتاب, ط

ىػ(: مكتبة الشػرؼ، 1372دمحم بغ عبج الخزاؽ بغ محسَّج، ُكْخد َعمي )ت:  ؛خصط الذاـ -119 

 .ـ1983ىػ = 1403، 3دمذق, ط

كضعو بالمغة  ؛خبلصة تأريخ الكخد ككخدستاف مغ أقجـ العرػر التاريخية حتى اآلف -120

الكخدية العبلمة معالي دمحم أمضغ زكي بظ, كنقمو إلى العخبضة كعمق عمضو األستاذ دمحم عمي عػني, 

, 2تقجيع: العبلمة أ.د كساؿ مطيخ أحسج, دار الذؤكف الثقافة العامة, العخاؽ, بغجاد, أعطسضة, ط

 .ـ2005
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عمي بغ اللي بالي بغ دمحم القدصشصضشي  ؛خيخ الكبلـ في التقري عغ أغبلط العػاـ -121 

بضخكت,  –ىػ(, تحقضق: الجكتػر حاتع صالح الزامغ, عالع الكتب 992الحشفي، كيعخؼ بسشق )ت: 

 .ـ1987ق/1407، 1ط

ىػ(, دار العمع 1407د. صبحي إبخاىضع الرالح )ت:  ؛دراسات في فقو المغة -132  

 .ـ1960ىػ  1379, 1لمسبليضغ, ط

دمحم َرِضيُّ الجيغ بغ الحشبمي،  ؛الَحَبب في تاريخ أعياف حمبُدرُّ  -123

 .ـ1972متحقضق دمحم َحَسج الفخضخؼ كيحضى زكخيا عبَّارة، دمذق، 971/1564)

أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج  ؛الجرر الكامشة في أعياف السائة الثامشة -124

 عبج السعضج ضاف, مجمذ دائخة السعارؼ ىػ(, تحقضق: مخاقبة / دمحم852بغ حجخ العدقبلني )ت: 

 ,ـ1972 ق/1392، 2العثسانضة  صضجر اباد/ اليشج, ط

القاضي عبج الشبي بغ عبج  ؛دستػر العمساء = جامع العمـػ في اصصبلحات الفشػف  -125

ىػ, عخب عباراتو الفارسضة: حدغ ىاني فحز, دار الكتب العمسضة 12الخسػؿ األحسج نكخؼ )ت: ؽ 

 ـ.2000ق = 1421، 1لبشاف / بضخكت, ط -

مخعي بغ يػسف بغ أبى, بكخ بغ أحسج الكخمى  ؛دليل الصالبيغ لكبلـ الشحػييغ -126

عاـ الشذخ: , الكػيت –خصػشات كالسكتبات اإلسبلمضة إدارة الس ق(1033السقجسي الحشبمى )ت:

 ـ. 2009ق =  1430

عبج العديد بغ إبخاىضع بغ قاسع, دار الرسضعي لمشذخ  ؛الجليل إلى الستػف العمسية -127

 .ـ2000ىػ  1420، 1كالتػزيع، الخياض  السسمكة العخبضة الدعػدية, ط

إبخاىضع بغ عمي ، ابغ فخحػف،  ؛الجيباج السحىب في معخفة أعياف عمساء السحىب -128

ىػ(, تحقضق كتعمضق: الجكتػر دمحم األحسجؼ أبػ الشػر, دار التخاث 799بخىاف الجيغ الضعسخؼ )ت: 
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  .لمصبع كالشذخ، القاىخة

شسذ الجيغ أبػ السعالي دمحم بغ عبج الخحسغ بغ الغدؼ )ت:  ؛ديػاف اإلسبلـ -129 

  ق/1411، 1لبشاف, ط –ىػ(, تحقضق: سضج كدخكؼ حدغ, دار الكتب العمسضة، بضخكت 1167

 .ـ 1990

ىػ( يحضى بغ عمي بغ دمحم  231اختاره أبػ تساـ حبضب بغ أكس )ت  ؛ديػاف الحساسة -130

 بضخكت, د.ت. –ىػ( دار القمع 502الذضبانّي التبخيدؼ، أبػ زكخيا )ت: 

ديػاف السبتجأ كالخبخ في تاريخ العخب كالبخبخ كمغ عاصخىع مغ ذكي الذأف  -131  

عبج الخحسغ بغ دمحم بغ دمحم، ابغ خمجكف أبػ زيج، كلي الجيغ الحزخمي اإلشبضمي )ت:  ؛األكبخ

 .ـ1988ػ  ق/ 1408, 2ىػ(, تحقضق: خمضل شحادة, دار الفكخ، بضخكت, ط808

َلِبضج بغ ربضعة بغ مالظ، أبػ عقضل العامخؼ الذاعخ  ؛ديػاف لبيج بغ ربيعة العامخي  -132

ق =  1425، 1ىػ(, اعتشى بو: حسجك شّساس, دار السعخفة, ط41معجكد مغ الرحابة )ت: 

 ـ. 2004

بغ الشجار, أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت ؛ الالّخد عمى أبي بكخ الخصيب البغجادي -133

بضخكت, دراسة كتحقضق:  –(, دار الكتب العمسضة ىػ463بغ أحسج بغ ميجؼ الخصضب البغجادؼ )ت: 

 ىػ. 1417، 1مرصفى عبج القادر عصا, ط

أحسج بغ عبج الخحسغ بغ دمحم، ابغ َمَزاء، ابغ عسضخ المخسي  ؛الّخد َعمى الّشحاة -134

, 1ق(ػ دراسة كتحقضق: الجكتػر دمحم إبخاىضع البشا, دار االعتراـ, ط592القخشبي، أبػ العباس )ت: 

 ـ.1979ق = 1399

عمي بغ عضدى بغ عمي بغ عبج هللا، أبػ الحدغ الخماني  ؛رسالة مشازؿ الحخكؼ -135

 عساف, د.ت. –ىػ(, السحقق: إبخاىضع الدامخائي, دار الفكخ 384السعتدلي )ت: 
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إسساعضل حقي بغ مرصفى اإلستانبػلي الحشفي الخمػتي , السػلى أبػ  ؛ركح البياف -136

 بضخكت, د.ت. –ق(, دار الفكخ 1127الفجاء )ت: 

شياب الجيغ محسػد بغ عبج  ؛السعاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثانيركح  -137

 –ىػ(, تحقق: عمي عبج البارؼ عصضة, دار الكتب العمسضة 1270هللا الحدضشي األلػسي )ت: 

 ىػ.1415، 1بضخكت, ط

دمحم بغ القاسع بغ دمحم بغ بذار، أبػ بكخ األنبارؼ  ؛الداىخ في معاني كمسات الشاس -138

ق 1412، 1بضخكت, ط -ىػ(, السحقق: د. حاتع صالح الزاـ, مؤسدة الخسالة328: )ت

 ـ.1992=

فيخس بالعخبضة كالفارسضة كاليشجية كالبشجابضة الباشتػية كالتخكضة  ؛زىػر عميّ  -139

 .1837لمسخصػشات كالكتب في مكتبة الجسعضة اآلسضػية في البشغاؿ، َكْمُكَتا 

ق 1422, 1دمحم عبج العديد الشجار, مؤسدة الخسالة, ط ؛الدالظ إلى أكضح السدالظ -140

 ـ. 2001= 

ىػ( دار 392أبػ الفتح عثساف بغ جشي السػصمي )الستػفى:  ؛سخ صشاعة اإلعخاب -141

 ـ.2000 ق/1421, 1لبشاف, ط-الكتب العمسضة بضخكت

أبػ عبج الخحسغ دمحم  ؛سمدمة األحاديث الزعيفة كالسػضػعة كأثخىا الديئ في األمة -142

ق( دار الشذخ: 1420ناصخ الجيغ، بغ الحاج نػح بغ نجاتي بغ آدـ، األشقػدرؼ األلباني )ت: 

 .76ـ, بخقع 1992ىػ /  1412، 1السسكمة العخبضة الدعػدية، ط -دار السعارؼ، الخياض 

ج السمظ عبج السمظ بغ حدضغ بغ عب ؛سسط الشجـػ العػالي في أنباء األكائل كالتػالي -143

ىػ( تحقق: عادؿ أحسج عبج السػجػد عمي دمحم معػض, دار الكتب 1111العرامي السكي )ت: 

 .ـ1998ق/ 1419، 1بضخكت, ط –العمسضة 
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شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز  ؛سيخ أعبلـ الشببلء -144

ىػ(, تحقضق : مجسػعة مغ السحققضغ بإشخاؼ الذضخ شعضب األرناؤكط, مؤسدة 748الحىبي )ت : 

 .ـ1985ػ  ق/1405، 3الخسالة, ط

عثساف بغ عسخ بغ أبي بكخ بغ يػنذ، أبػ  ؛الذافية في عمسي الترخيف كالخط -145

ق( تحقضق: الجكتػر صالح عبج العطضع 646عسخك جساؿ الجيغ ابغ الحاجب الكخدؼ السالكي )ت: 

 ـ.  2010، 1القاىخة, ط –الذاعخ, مكتبة اآلداب 

ق ( تحقق, نرخ هللا 1351أحسج بغ دمحم الحسبلكؼ )ت: ؛شحا العخؼ في فغ الرخؼ -146

 عبج الخحسغ نرخ هللا, مكتبة الخشج الخياض, د.ت.

عبج الحي بغ أحسج بغ دمحم ابغ العساد الَعكخؼ  ؛شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب -147

ىػ(, تحقضق: محسػد األرناؤكط, خخج أحاديثو: عبج القادر 1089الحشبمي، أبػ الفبلح )ت: 

 .ـ1986  ق/1406، 1بضخكت, ط –األرناؤكط, دار ابغ كثضخ، دمذق 

ابغ عقضل ، عبج هللا بغ عبج الخحسغ العقضمي  ؛شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ -148

القاىخة، دار  -ىػ(, تحقق دمحم محضي الجيغ عبج الحسضج, دار التخاث 769اليسجاني السرخؼ )ت : 

 ـ.  1980ق =  1400, 20مرخ لمصباعة ، سعضج جػدة الدحار كشخكاه, ط

يػسف بغ أبي سعضج الحدغ بغ عبج هللا بغ السخزباف أبػ دمحم  ؛شخح أبيات سيبػيو -149

مكتبة , تحقق: الجكتػر دمحم عمي الخيح ىاشع, راجعو: شو عبج الخؤكؼ سعجق(ػ 385الدضخافي )ت: 

ق = 1394مرخ, عاـ الشذخ:  –الكمضات األزىخية، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، القاىخة 

 ـ1974

خالج بغ عبج هللا بغ أبي بكخ بغ دمحم الجخجاكّؼ األزىخؼ، زيغ الجيغ  ؛شخح األزىخية -150

 ىػ(, السصبعة الكبخػ ببػالؽ، القاىخة, د.ت.905السرخؼ، ككاف يعخؼ بالػقاد )ت: 
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عمي بغ دمحم بغ عضدى، أبػ الحدغ، نػر الجيغ  ؛شخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ -151

لبشاف,  -ىػ(, باب, السعخؼ بأداة التعخيف, دار الكتب العمسضة بضخكت900اأُلْشُسػني الذافعي )ت: 

 ـ.  1998 ق/1419, 1ط

دمحم بغ يػسف بغ  ؛تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج»شخح التدييل السدسى  -152

ق(ػ دراسة  778لسرخؼ، السعخكؼ بشاضخ الجضر )الستػفى: أحسج، محب الجيغ الحمبي ثع ا

 -كتحقضق: أ. د. عمي دمحم فاخخ كآخخكف, دار الدبلـ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع كالتخجسة، القاىخة 

 ق. ػ1428, 1جسيػرية مرخ العخبضة, ط

خالج بغ  ؛شخح الترخيح عمى التػضيح أك الترخيح بسزسػف التػضيح في الشحػ -153

عبج هللا بغ أبي بكخ بغ دمحم الجخجاكّؼ األزىخؼ، زيغ الجيغ السرخؼ، ككاف يعخؼ بالػقاد )ت: 

 ـ.2000 ق/1421, 1لبشاف, ط-بضخكت-ق(ػ,دار الكتب العمسضة 905

ترحضح كتعمضق يػسف حدغ عسخ , جامعة قار ؛ شخح الخضى عمى الكافية  -154

 ـ.1978يػنذ,ط 

"ألربعة آالؼ شاىج شعخؼ" دمحم بغ  ؛الذعخية في أميات الكتب الشحػيةشخح الذػاىج  -155

 ـ. 2007 ق/ 1427، 1لبشاف, ط –دمحم حدغ ُشخَّاب, مؤسدة الخسالة، بضخكت 

دمحم بغ عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجضاني، أبػ عبج هللا، جساؿ  ؛شخح الكافية الذافية -156

ىػ(,  تحقق: عبج السشعع أحسج ىخيجؼ, جامعة أـ القخػ مخكد البحث العمسي كإحضاء 672الجيغ )ت: 

 التخاث اإلسبلمي كمضة الذخيعة كالجراسات اإلسبلمضة مكة السكخمة, د.ت.

يعضر بغ عمي بغ يعضر ابغ أبي الدخايا دمحم بغ عمي، أبػ  ؛شخح السفرل لمدمخذخي  -157

ىػ قجـ لو: 643البقاء، مػفق الجيغ األسجؼ السػصمي، السعخكؼ بابغ يعضر كبابغ الرانع ت: 

 ـ . 2001ق =  1422، 1لبشاف ط –الجكتػر إمضل بجيع يعقػب, دار الكتب العمسضة، بضخكت 
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حاجي أحسج خمػصي كحاجي مرصفى دركير,  ؛شخح اليشجي عمى الكافية -158

 .كشخكاسي صحافضة عثسانضة شخكتي , دار سعادات, د.ط, د.ت

أبػ عمى أحسج بغ دمحم بغ الحدغ السخزكقي األصفياني )ت:  ؛شخح ديػاف الحساسة -159

ق(ػ,تحقق: غخيج الذضخ, كضع فيارسو العامة: إبخاىضع شسذ الجيغ, دار الكتب العمسضة،  421

 ـ. 2003ق =  1424، 1لبشاف, ط –بضخكت 

أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ دمحم بغ عمي الػاحجؼ، الشضدابػرؼ،  ؛شخح ديػاف الستشبي -160

 ىػ(, د.ط, د.ت.468الذافعي )ت: 

حدغ بغ دمحم بغ شخؼ شاه الحدضشي األستخاباذؼ، ركغ  ؛شخح شافية ابغ الحاجب -161

ق(ػ, تحقق: د. عبج السقرػد دمحم عبج السقرػد )رسالة الجكتػراة(, مكتبة الثقافة 715الجيغ )ت: 

 ـ. 2004 ق/ 1425, 1الجيشضة, ط

مع شخح شػاىجه لمعالع الجمضل عبج القادر البغجادؼ صاحب  ؛شخح شافية ابغ الحاجب -162

ق(, 686ق(, دمحم بغ الحدغ الخضي اإلستخاباذؼ، نجع الجيغ )ت: 1093خدانة األدب )ت: 

 1395لبشاف, عاـ الشذخ:  –دمحم الدفداؼ, دار الكتب العمسضة بضخكت ك أ.دمحم نػر الحدغ تحقضق: أ. 

 ـ.1975ق = 

عبج هللا بغ يػسف بغ أحسج بغ عبج هللا  ؛ي معخفة كبلـ العخبشخح شحكر الحىب ف -163

الذخكة , السحقق: عبج الغشي الجقخ, ق(761ابغ يػسف، أبػ دمحم، جساؿ الجيغ، ابغ ىذاـ )ت: 

 سػريا, د.ت. –الستحجة لمتػزيع 

عبج هللا بغ يػسف بغ أحسج بغ عبج هللا ابغ يػسف،  ؛شخح قصخ الشجى كبل الرجى -164

ػ تحقق: دمحم محضى الجيغ عبج الحسضج, القاىخة, (ق761أبػ دمحم، جساؿ الجيغ، ابغ ىذاـ )الستػفى: 

 ق. 1383، 11ط
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دمحم بغ الصضب الفاسي,  ؛شخح كفاية الستحفع )تحخيخ الخكاية في تقخيخ الكفاية( -165

تحقضق: الجكتػر عمي حدضغ البػاب(. أصل الكتاب: جدء مغ رسالة دكتػراة: في فقو المغة مغ كمضة 

، 1طالسسمكة العخبضة الدعػدية,  -دار العمػـ بالقاىخة, دار العمػـ لمصباعة كالشذخ، الخياض

 ـ.1983ق/1403

ق(, 981دمحم بغ بضخ عمي البخكمي)الستػفي  ؛شخح لب األلباب في عمع اإلعخاب -166

 ـ, السسمكة األردنضة الياشسضة.2012 ق/1432, 1تحقضق, د. حسجؼ الجبالي, ط

أبػ جعفخ أحسج بغ دمحم بغ سمسة األزدؼ السعخكؼ بالصحاكؼ  ؛شخح معاني اآلثار -167

دمحم سضج جاد الحق, راجعو كرقع كتبو كأبػابو  -ق( حققو كقجـ لو: دمحم زىخؼ الشجار321)ت: 

ـ, رقع الحجيث: 1994ىػ، 1414 -, 1كأحاديثو: د يػسف عبج الخحسغ السخعذمي، عالع الكتب, ط

 باب الرضاـ في الدفخ. -3214

شسذ الجيغ أحسج السعخكؼ بجيكشقػز أك  ؛شخحاف عمى مخاح األركاح في عمع الرخؼ -168

 ق/1379، 3ىػ(, شخكة مكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحمبي كأكالده بسرخ, ط855دنقػز )ت: 

 ـ.1959

 دار الدماف. 2006تعخيب دمحم عمي عػني دمذق  ؛البجليدي شخفشامو شخؼ خاف -169

, , في ذكخ حكاـ الجديخة؛ شخفخاف شسذ الجيغ البجلضديشخفو نامو تاريخ األكخاد-170  

 .د.ط, د.ت

البجلضدي،  ألفو بالفارسضة شخؼ خاف ؛الذخفشامو: في تاريخ الجكؿ كاالمارات الكخدية -171

ـ, الذخؽ 1953 –ق 1372كتخجسو إلى العخبضة مبل جسضل بشجؼ ركزبضاني. شبع في بغجاد 

 .ـ1938اإلسبلمي في العرخ الحجيث: لحدضغ مؤنذ. شبع بسرخ 

   .(Ģarkiyat Usos2007AG/Izmir/ Birlesik matban )شخقيات -172   
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ىػ(, دار, 276أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع بغ قتضبة الجيشػرؼ )ت:  الذعخ كالذعخاء؛ -173

 ىػ .1423الحجيث، القاىخة

أحسج بغ مرصفى بغ خمضل، أبػ  ؛الذقائق الشعسانية في عمساء الجكلة العثسانية -174

  بضخكت, د.ت. –ىػ(, دار الكتاب العخبي 968الخضخ، عراـ الجيغ شاْشُكْبخؼ َزاَدْه )ت: 

نذػاف بغ سعضج الحسضخػ الضسشي )ت:  ؛العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػشسذ  -175

د يػسف دمحم عبج هللا,  -مصيخ بغ عمي اإلرياني  -ىػ(, تحقق: د حدضغ بغ عبج هللا العسخؼ 573

 ـ .1999ق =  1420، 1سػرية, ط –لبشاف(، دار الفكخ دمذق  -دار الفكخ السعاصخ )بضخكت

أحسج بغ فارس  ؛المغة العخبية كمدائميا كسشغ العخب في كبلمياالراحبي في فقو  -176

, 1ىػ(, الشاشخ: دمحم عمي بضزػف ,ط395بغ زكخياء القدكيشي الخازؼ، أبػ الحدضغ )ت: 

 ـ.1997ق/1418

أبػ نرخ إسساعضل بغ حساد الجػىخؼ الفارابي  ؛الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية -177

 ق/ 1407, 4بضخكت, ط –ىػ(, تحقضق: أحسج عبج الغفػر عصار, دار العمع لمسبليضغ 393)ت: 

 .ـ1987

دمحم بغ إسساعضل أبػ عبجهللا البخارؼ الجعفي, تحقق: دمحم زىضخ بغ  ؛صحيح البخاري  -178

 .5146ىػ, رقع الحجيث, 1422، 1ناصخ الشاصخ, دار شػؽ الشجاة, تخقضع دمحم فؤاد عبج الباقي, ط

ىػ(, دار 367دمحم بغ حػقل البغجادؼ السػصمي، أبػ القاسع )ت: بعج  ؛صػرة األرض -179

 .ـ1938صادر، أفدت لضجف، بضخكت, 

القاضي حدضغ بغ دمحم السيجؼ,  ؛صيج األفكار في األدب كاألخبلؽ كالحكع كاألمثاؿ -180

ـ, راجعو: األستاذ 2009( لدشة449ُسجل ىحا الكتاب بػزارة الثقافة، بجار الكتاب بخقع إيجاع )

 العبلمة عبج الحسضج دمحم السيجؼ, مكتبة السحامي: أحسج بغ دمحم السيجؼ.
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مرصفى أحسج الشساس, مجمة الجامعة  ؛صيغة فعبلف كاستعساالتيا في المغة العخبية -181

 .39اإلسبلمضة بالسجيشة السشػرة, العجد, 

ْعخ -182 عمي بغ مؤمغ بغ دمحم، الَحْزَخمي اإلشبضمي، أبػ الحدغ السعخكؼ  ؛ضخائخ الذِّ

، 1ق( تحقق: الدضج إبخاىضع دمحم, دار األنجلذ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, ط669بابغ عرفػر )ت: 

 ـ. 1980

 ابغ رشج. ؛الزخكري في صشاعة الشحػ -183 

شسذ الجيغ أبػ الخضخ دمحم بغ عبج الخحسغ بغ  ؛الزػء البلمع ألىل القخف التاسع -184

 –ىػ(, مشذػرات دار مكتبة الحضاة 902دمحم بغ أبي بكخ بغ عثساف بغ دمحم الدخاكؼ )ت: 

 .ـ 2004ىػ  1424، 1ـ, ط1997ىػ   1418، 1ط.بضخكت

, 1دمحم عبج العديد الشجار, مؤسدة الخسالة, ط ؛إلى أكضح السدالظضياء الدالظ  -185

 ـ.2001 ق/1422

ق(,ػ ىحبُو: دمحم بغ 476أبػ اسحاؽ إبخاىضع بغ عمي الذضخازؼ )ت:  ؛شبقات الفقياء -186

، 1لبشاف, ط –تحقق: إحداف عباس, دار الخائج العخبي، بضخكت  ق(ػ711مكـخ ابغ مشطػر )ت: 

1970. 

القدع الستسع لتابعي أىل السجيشة كمغ بعجىع, أبػ عبج هللا دمحم بغ  ؛الكبخى  الصبقات -187

السجيشة  -ق: زياد دمحم مشرػر, مكتبة العمػـ كالحكع ضحقتىػ(, 230سعج السعخكؼ بابغ سعج )ت: 

 ق.1408،  3السشػرة ط

السالكي دمحم بغ عمي بغ أحسج، شسذ الجيغ الجاككدؼ ؛ شبقات السفدخيغ لمجاككدي -188

بضخكت, راجع الشدخة, كضبط أعبلميا: لجشة مغ العمساء  –ىػ(, دار الكتب العمسضة 945)ت: 

 .بإشخاؼ الشاشخ, د.ت
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أحسج بغ دمحم األدنو كؼ مغ عمساء القخف الحادؼ عذخ )ت: ؽ  ؛شبقات السفدخيغ -189

ىػ 1417، 1الدعػدية, ط –ىػ(, تحقضق: سمضساف بغ صالح الخدؼ, مكتبة العمـػ كالحكع 11

 . ـ1997

دمحم بغ الحدغ بغ عبضج هللا بغ مححج الدبضجؼ األنجلدي  ؛شبقات الشحػييغ كالمغػييغ -190

 , دار السعارؼ, د.ت.2قق: دمحم أبػ الفزل إبخاىضع, طىػ(تح379اإلشبضمي، أبػ بكخ )ت: 

دمحم بغ سبّلـ )بالتذجيج( بغ عبضج هللا الجسحي بالػالء، أبػ عبج  ؛شبقات فحػؿ الذعخاء -191

 ججة, د.ت. –ىػ, تحقق: محسػد دمحم شاكخ, دار السجني 232هللا )ت: 

يحضى بغ حسدة بغ عمي بغ إبخاىضع،  ؛الصخاز ألسخار الببلغة كعمـػ حقائق اإلعجاز -192

، 1بضخكت, ط –ق(ػ, السكتبة العشرخية 745الحدضشي العمػّؼ الصالبي السمقب بالسؤيج باَّللَّ )ت: 

 ق.1423

عسخ بغ دمحم بغ أحسج بغ إسساعضل، أبػ حفز، نجع الجيغ الشدفي )ت:  ؛شمبة الصمبة -193

 ىػ(537

أحسج دمحم عبج هللا, مجمة الجامعة اإلسبلمضة  ؛ضاىخة التقارض في الشحػ العخبي -194

 .58-بالسجيشة السشػرة, رقع العجد

رضي الجيغ الحدغ بغ دمحم بغ الحدغ بغ حضجر  ؛العباب الداخخ كالمباب الفاخخ -195

 ىػ(, د.ط, د.ت.650العجكؼ العسخؼ القخشي الرغاني الحشفي )ت: 

ابغ السمقغ سخاج الجيغ أبػ حفز عسخ بغ  ؛العقج السحىب في شبقات حسمة السحىب -196

ىػ(, تحقضق: أيسغ نرخ األزىخؼ  سضج ميشي, دار  804عمي بغ أحسج الذافعي السرخؼ )ت: 

 .ـ1997ىػ = 1417، 1الكتب العمسضة، بضخكت  لبشاف , ط

ىػ, 381دمحم بغ عبج هللا بغ العباس، أبػ الحدغ، ابغ الػراؽ )ت:  ؛عمل الشحػ -197
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ق =  1420, 1الخياض / الدعػدية, ط -السحقق: محسػد جاسع دمحم الجركير، مكتبة الخشج 

 ـ.1999

د. محسػد فيسى حجازػ, دار غخيب لمصباعة كالشذخ كالتػزيع,  ؛عمع المغة العخبية -198

 .د.ت

 .ـ1997, القاىخة  2دار الفكخ العخبي, ط ؛لمقارئ العخبيعمع المغة مقجمة  -199

عبج الكخيع دمحم السجرس, عشي بشذخه, دمحم عمي القخه  ؛عمساؤنا في خجمة العمع كالجيغ -200

 ـ.1983ق/1403, 1داغي,ط

ىػ(, 1371أحسج بغ مرصفى السخاغي )ت:  ؛عمـػ الببلغة البياف، السعاني، البجيع -201

 د. ط, د.ت.

اس أحسج بغ دمحم بغ إسساعضل بغ يػنذ السخادؼ الشحػؼ  ؛عسجة الكتاب -202 أبػ جعفخ الشَّحَّ

الجفاف كالجابي لمصباعة  -ق(,ػ السحقق: بداـ عبج الػىاب الجابي, دار ابغ حـد 338)ت: 

 ـ.2004ق =  1425, 1كالشذخ, ط

أبػ عمى الحدغ بغ رشضق القضخكاني األزدؼ )ت:  ؛العسجة في محاسغ الذعخ كآدابو -203

 .ـ1981ىػ   1401، 5ىػ( تحقضق: دمحم محضي الجيغ عبج الحسضج, دار الجضل, ط 463

ابغ الػزيخ، دمحم بغ إبخاىضع بغ  ؛لعػاصع كالقػاصع في الحب عغ سشة أبي القاسعا -204

عمي بغ السختزى بغ السفزل الحدشي القاسسي، أبػ عبج هللا، عد الجيغ، مغ آؿ الػزيخ )ت: 

ىػ( تحقضق كضبط نرو، كخخج أحاديثو، كعّمق عمضو: شعضب األرنؤكط, مؤسدة الخسالة 840

 ـ.1994ق =  1415، 3لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بضخكت, ط

بغ أحسج بغ عسخك بغ تسضع الفخاىضجؼ البرخؼ )ت:  أبػ عبج الخحسغ الخمضل العيغ؛ -205

 .ىػ(, تحقضق: د ميجؼ السخدكمي، د إبخاىضع الدامخائي, دار كمكتبة اليبلؿ, د.ت170
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ق(ػ, دار الكتب 276أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع بغ قتضبة الجيشػرؼ )ت:  ؛عيػف األخبار -206

 ق.1418بضخكت, –العمسضة 

أحسج بغ القاسع بغ خمضفة بغ يػنذ الخدرجي  ؛عيػف األنباء في شبقات األشباء -207

ىػ(, تحقق: الجكتػر ندار رضا, دار مكتبة 668مػفق الجيغ، أبػ العباس ابغ أبي أصضبعة )ت: 

 بضخكت, د.ت. –الحضاة 

شسذ الجيغ أبػ الخضخ ابغ الجدرؼ، دمحم بغ دمحم بغ  ؛غاية الشياية في شبقات القخاء -208

 ىػ.1351ىػ(, مكتبة ابغ تضسضة , ط, عشي بشذخه ألكؿ مخة عاـ 833يػسف )ت: 

أبػ الصضب دمحم صجيق خاف بغ حدغ الِقشَّػجي )ت:  ؛فتُح البياف في مقاصج القخآف -209

ىػ(, عشي بصبعِو كقّجـ لو كراجعو: خادـ العمع َعبج هللا بغ إبخاىضع األنَرارؼ, الَسكتبة العرخيَّة 1307

 ـ.1992ق =  1412َبضخكت, عاـ الشذخ:  –لمصَباعة كالّشْذخ، َصضَجا 

ىػ(, دار 1250 الذػكاني الضسشي )ت: دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا ؛فتح القجيخ -210

 ىػ. 1414, 1دمذق، بضخكت, ط -ابغ كثضخ، دار الكمع الصضب 

فتح رب البخية في شخح نطع اآلجخكمية )نطع اآلجخكمية لسحسج بغ أبَّ القبلكي  -211

ق = 1431، 1أحسج بغ عسخ بغ مداعج الحازمي, مكتبة األسجؼ، مكة السكخمة, ط ؛الذشقيصي(

 ـ.2010

أبػ ىبلؿ الحدغ بغ عبج هللا بغ سيل بغ سعضج بغ يحضى بغ ميخاف  ؛الفخكؽ المغػية -212

ق(ػ حققو كعمق عمضو: دمحم إبخاىضع سمضع, دار العمع كالثقافة لمشذخ كالتػزيع، 395العدكخؼ )ت: نحػ 

 مرخ, د.ت. –القاىخة 

عبج السمظ بغ دمحم بغ إسساعضل أبػ مشرػر الثعالبي )ت:  ؛فقو المغة كسخ العخبية -213

 ـ.2002ق = 1422, 1ىػ(, تحقضق: عبج الخزاؽ السيجؼ, إحضاء التخاث العخبي, ط429
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ْلجي السرخؼ )ت:  ؛الفبلكة كالسفمػكػف  -214 أحسج بغ عمي بغ عبج هللا، شياب الجيغ الجَّ

 ىػ. 1322ق(ػ, مصبعة الذعب، مرخ, 838

تحقضق  ؛الزيائية شخح كافية ابغ الحاجب لشػر الجيغ عبج الخحسغ الجامي الفػائج -215

 تخكضا, د.ت. -أسامة شو الخفاعي, دار الكتاب اإلسبلمي, استشبػؿ

ابغ عابجيغ، دمحم أمضغ بغ عسخ بغ عبج  ؛لفػائج العجيبة في إعخاب الكمسات الغخيبةا -216

ىػ(, تحقضق: د حاتع صالح الزامغ, دار الخائج العخبي 1252العديد عابجيغ الجمذقي الحشفي )ت: 

 ـ.1990ق = 1410، 1بضخكت, ط -

  .ـ1985عبج الػارث مبخكؾ، الكػيت،  ؛في إصبلح الشحػ العخبي دراسة نقجية -217

 (ق817مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفضخكزآبادػ )ت:  ؛القامػس السحيط -218

مؤسدة الخسالة , تحقضق: مكتب تحقضق التخاث في مؤسدة الخسالة, بإشخاؼ: دمحم نعضع العخقُدػسي

 ـ.2005ق =  1426، 8لبشاف, ط –لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بضخكت 

ـ( تقجيع: الجكتػر 1981ِكؿ ديػَرانت = كيمضاـ جضسذ ديػَرانت )ت:  ؛قرة الحزارة -219

محضي الّجيغ َصابخ, تخجسة: الجكتػر زكي نجضب محُسػد كآخخيغ, دار الجضل، بضخكت  لبشاف، 

 .ـ1988ىػ =  1408السشطسة العخبضة لمتخبضة كالثقافة كالعمػـ، تػنذ, 

 )مخصػط(.دمحم نػرؼ رشضج الجيخشػؼ  ؛القصػؼ الجشية في تخاجع العائمة الجيخشػية -220

أبػ العباس أحسج بغ عمي القمقذشجؼ  ؛قبلئج الجساف في التعخيف بقبائل عخب الدماف -221

ق 1402، 2ىػ( تحقضق: إبخاىضع اإلبضارؼ, دار الكتاب السرخؼ، دار الكتاب المبشاني, ط821)ت: 

 ـ.1982= 

 -ق(ػ, مكتبة األنجمػ السرخية1408عبج الدبلـ دمحم ىاركف )ت:  ؛قػاعج اإلمبلء -222

 ـ .1993 -القاىخة
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د. نجيع حدضغ د:عكػر, مؤسدة بحدػف لمشذخ  ؛القػاعج التصبيقية في المغة العخبية -223

 ـ.1998, 2لبشاف, ط –كالتػزيع، بضخكت 

البغ الحاجب جساؿ الجيغ بغ عثساف بغ عسخ بغ أبي بكخ  ؛الكافية في عمع الشحػ -224

لسحقق: الجكتػر صالح عبج العطضع الذاعخ, مكتبة  ىػ(. 646السرخؼ اإلسشػؼ السالكي )ت: 

 ـ 2010، 1القاىخة, ط –اآلداب 

ىػ(, تحقق: دمحم 285دمحم بغ يديج السبخد، أبػ العباس )ت:  ؛الكامل في المغة كاألدب -225

 ـ.1997ق =  1417, 3القاىخة, ط –أبػ الفزل إبخاىضع, دار الفكخ العخبي 

ابغ الدكضت، أبػ يػسف يعقػب بغ إسحاؽ  ؛كتاب األلفاظ )أقجـ معجع في السعاني( -226

 ـ.1998، 1طق(تحقق: د. فخخ الجيغ قباكة, مكتبة لبشاف ناشخكف, 244)ت: 

ق(,تحقق: 816عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )ت:  ؛كتاب التعخيفات -227

, 1لبشاف, ط–ضبصو كصححو جساعة مغ العمساء بإشخاؼ الشاشخ, دار الكتب العمسضة بضخكت 

 ـ.1983ق =1403

الحدغ بغ أحسج بغ عبج الغفار  ؛كتاب الذعخ أك شخح األبيات السذكمة اإلعخاب -228

ىػ(. تحقضق كشخح: الجكتػر محسػد دمحم الصشاحي, مكتبة 377الفارسّي األصل، أبػ عمي )ت: 

 الخانجي، القاىخة, د.ت. 

الحدغ بغ أحسج السيمبي العديدؼ )ت:  ؛الكتاب العديدي أك السدالظ كالسسالظ -229

 ..ط, د.تىػ(جسعو كعمق عمضو ككضع حػاشضو: تضدضخ خمف, د380

)ت:  عسخك بغ عثساف بغ قشبخ الحارثي بالػالء، أبػ بذخ، السمقب سضبػيو ؛الكتاب -230

 ـ.1988ق =  1408، 3ىػ(, تحقضق: عبج الدبلـ دمحم ىاركف, مكتبة الخانجي، القاىخة, ط180

أبػ القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج،  ؛الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل -231
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 ىػ.1407 -3بضخكت, ط –ىػ(, دار الكتاب العخبي 538الدمخذخؼ جار هللا )ت: 

مرصفى بغ عبج هللا كاتب جمبي  ؛كذف الطشػف عغ أسامي الكتب كالفشػف  -232

ىػ(, مكتبة السثشى  بغجاد 1067القدصشصضشي السذيػر باسع حاجي خمضفة أك الحاج خمضفة )ت: 

)كصػرتيا عجة دكر لبشانضة، بشفذ تخقضع صفحاتيا، مثل: دار إحضاء التخاث العخبي، كدار العمـػ 

 .ـ1941الحجيثة، كدار الكتب العمسضة(, 

أحسج بغ دمحم بغ إبخاىضع الثعمبي، أبػ إسحاؽ )ت:  ؛عغ تفديخ القخآفالكذف كالبياف  -233

ىػ(.تحقضق: اإلماـ أبي دمحم بغ عاشػر, مخاجعة كتجقضق: األستاذ نطضخ الداعجؼ, دار إحضاء 427

 ـ. 2002، ق = 1422,  1لبشاف, ط –التخاث العخبي، بضخكت 

أيػب بغ مػسى الحدضشي القخيسي  ؛الكميات معجع في السرصمحات كالفخكؽ المغػية -234

دمحم السرخؼ, مؤسدة  -ق(, السحقق: عجناف دركير 1094الكفػؼ، أبػ البقاء الحشفي )ت: 

 بضخكت, د.ت. –الخسالة 

ىػ(, 1061نجع الجيغ دمحم بغ دمحم الغدؼ )ت:  ؛الكػاكب الدائخة بأعياف السئة العاشخة -235

 لبشاف, د.ت. -بضخكتتحقضق: خمضل السشرػر, دار الكتب العمسضة، 

عبج الخحسغ بغ إسحاؽ البغجادؼ الشياكنجؼ الدجاجي، أبػ القاسع )ت:  ؛البلمات -236

 ـ.1985ىػ 1405، 2دمذق, ط –ق(تحقضق: مازف السبارؾ, دار الفكخ 337

عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ الدضػشي )ت: ؛ لب المباب في تحخيخ األنداب -237

 .بضخكت, د.ت –ىػ(,دار صادر 911

أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكـخ دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع  ؛المباب في تيحيب األنداب -238

 بضخكت, د.ت. –ىػ( دار صادر 630بغ عبج الػاحج الذضباني الجدرؼ، عد الجيغ ابغ األثضخ )ت: 

أبػ البقاء عبج هللا بغ الحدضغ بغ عبج هللا العكبخؼ  ؛المباب في عمل البشاء كاإلعخاب -239



564 
 

ىػ 1416، 1دمذق ط -ىػ( تحقق: د.عبج اإللو الشبياف, دار الفكخ616البغجادؼ محب الجيغ )ت: 

 ـ.1995

أبػ حفز سخاج الجيغ عسخ بغ عمي بغ عادؿ الحشبمي  ؛المباب في عمـػ الكتاب -240

ىػ(. تحقق: الذضخ عادؿ أحسج عبج السػجػد كالذضخ عمي دمحم معػض, 775الجمذقي الشعساني )ت: 

 ـ.1998ق = 1419، 1لبشاف, ط-بضخكت –دار الكتب العمسضة 

كالمغة المباب في قػاعج المغة كآالت األدب الشحػ كالرخؼ كالببلغة كالعخكض  -241

خاج, مخاجعة: خضخ الجيغ شسدي باشا, دار الفكخ ؛كالسثل  ق/1403، 1دمذق ط -دمحم عمي الدَّ

 ـ.1983

دمحم بغ مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر األنرارؼ  ؛لداف العخب -242

 ىػ.  1414, 3بضخكت, ط –ىػ(, دار صادر 711الخكيفعى اإلفخيقى) ت: 

أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقبلني )ت:  ؛لداف السيداف -243

, لبشاف –مؤسدة األعمسي لمسصبػعات بضخكت , اليشج –تحقق: دائخة السعخؼ الشطامضة  ق(ػ852

 ـ.1971ىػ =1390، 2ط

, 5تساـ حداف عسخ, عالع الكتب, ط ؛المغة العخبية معشاىا كمبشاىا -244

 ـ.2006ق/1427

دمحم عجاج بغ دمحم تسضع بغ صالح بغ عبج هللا  ؛السكتبة كالبحث كالسرادرلسحات في  -245

 .ـ2001ق/ 1422, 19الخصضب, مؤسدة الخسالة, ط

دمحم بغ حدغ بغ ِسباع بغ أبي, بكخ الجحامي، أبػ عبج هللا،  ؛المسحة في شخح السمحة -246

ق(ػ, السحقق: إبخاىضع بغ سالع الراعجؼ, عسادة 720شسذ الجيغ، السعخكؼ بابغ الرائغ )ت: 

، 1البحث العمسي بالجامعة اإلسبلمضة، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبضة الدعػدية, ط
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 ـ.2004ىػ/1424

السحقق: فائد  ق(392أبػ الفتح عثساف بغ جشي السػصمي )ت:  ؛المسع في العخبية -247

 الكػيت, د.ت. –دار الكتب الثقافضة فارس 

ىػ( تحقق: 370الحدضغ بغ أحسج بغ خالػيو، أبػ عبج هللا )ت:  ؛ليذ في كبلـ العخب -248

 ـ.1979ق = 1399، مكة السكخمة، 2أحسج عبج الغفػر عصار, ط

عبج هللا بغ يػسف بغ أحسج بغ عبج  ؛ بػ )مغ( الذخشية السباحث السخضية الستعمقة -249

ىػ(, تحقق: الجكتػر مازف السبارؾ, دار 761هللا ابغ يػسف، أبػ دمحم، جساؿ الجيغ، ابغ ىذاـ )ت: 

 ـ.1987ق = 1408، 1دمذق / بضخكت, ط -ابغ كثضخ 

شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم بغ عبج الخحسغ الصخابمدي  متسسة األجخكمية؛ -250

 ىػ(, د.ط, د.ت. 954السغخبي، السعخكؼ بالحصاب الخُّعضشي )ت: 

القاسع بغ فضخه بغ  ؛متغ الذاشبية = حخز األماني ككجو التياني في القخاءات الدبع -251

ىػ( تحقق: دمحم تسضع الدعبي, مكتبة دار اليجػ 590خمف بغ أحسج الخعضشي، أبػ دمحم الذاشبي )ت: 

 .ـ2005ىػ =  1426، 4كدار الغػثاني لمجراسات القخآنضة, ط

ىػ(, 1372أصجرىا: دمحم بغ عبج الخزاؽ بغ محسَّج، ُكْخد َعمي )ت:  ؛مجمة السقتبذ -252

 .جداع 96األعجاد: 

ألقضت في مؤتسخ الجكرة الثانضة كالثبلثضغ السشعقج  ؛السجمج الذامل لمسحاضخات كالبحػث -253

 ـ.1965ببغجاد سشة 

لمعبلمة دمحم صالح  ؛السجمى في شخح القػاعج السثمى في صفات هللا كأسسائو الحدشى -254

, ط ق =  1422، 1العثضسضغ, كاممة بشت دمحم بغ جاسع بغ عمي آؿ جياـ الكػارؼ, دار ابغ حـد

 ـ. 2002
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أبػ الفزل أحسج بغ دمحم بغ إبخاىضع السضجاني الشضدابػرؼ )ت:  ؛مجسع األمثاؿ -255

 ، د.ت. 3227بضخكت، لبشاف رقع:  -ىػ(, تحقق: دمحم محضى الجيغ عبج الحسضج, دار السعخفة 518

جساؿ الجيغ، دمحم شاىخ بغ  ؛مجسع بحار األنػار في غخائب التشديل كلصائف األخبار -256

، 3ىػ(, مصبعة مجمذ دائخة السعارؼ العثسانضة, ط986عمي الرجيقي اليشجؼ الَفتَِّشي الكجخاتي )ت: 

 ـ. 1967 ق/1387

ىػ(, 395أحسج بغ فارس بغ زكخياء القدكيشي الخازؼ، أبػ الحدضغ )ت: ؛ مجسل المغة -257

ق =  1406 -,2بضخكت, ط –الخسالة دراسة كتحقضق: زىضخ عبج السحدغ سمصاف, مؤسدة 

 ـ.1986

أبػ القاسع الحدضغ بغ دمحم السعخكؼ  ؛محاضخات األدباء كمحاكرات الذعخاء كالبمغاء -258

 ق.1420، 1بضخكت, ط –ىػ(, شخكة دار األرقع بغ أبي األرقع 502بالخاغب األصفيانى )ت: 

أبػ الفتح عثساف بغ جشي  ؛السحتدب في تبييغ كجػه شػاذ القخاءات كاإليزاح عشيا -259

  ـ.1999 ق/1420السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمضة, ط,-ق(, كزارة األكقاؼ392السػصمي )ت: 

أبػ الحدغ عمي بغ إسساعضل بغ سضجه السخسي )ت:  ؛السحكع كالسحيط األعطع -260

 .ـ 2000ىػ = 1421، 1بضخكت, ط –ىػ(, تحقضق: عبج الحسضج ىشجاكؼ, دار الكتب العمسضة 458

زيغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الحشفي الخازؼ  ؛مختار الرحاح -261

، 5صضجا, ط –العرخية  الجار الشسػذجضة، بضخكت ىػ( تحقضق: يػسف الذضخ دمحم, السكتبة 666)ت: 

 .ـ1999 ق/1420

ىػ(, السحقق: 458أبػ الحدغ عمي بغ إسساعضل بغ سضجه السخسي , )ت:  ؛السخرز -262

 ـ.1996ػ ق/1417، 1بضخكت, ط –خمضل إبخاىع جفاؿ, دار إحضاء التخاث العخبي 

 .25ػضغ العجد چػڤمجّمة  ؛السجارس الجيشية بقمع دمحم نػري الجيخشػي  -263
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أحسج شػقي عبج الدبلـ ضضف الذيضخ بذػقي ضضف )ت:  ؛السجارس الشحػية -264 

 ق(, دار السعارؼ, د.ت.1426

رمزاف عبج التػاب, مكتبة الخانجي  ؛السجخل إلى عمع المغة كمشاىج البحث المغػي  -265

 ـ.1997ق =  1417, 3بالقاىخة, ط 

عبج السؤمغ بغ عبج الحق، ابغ شسائل  ؛االشبلع عمى أسساء األمكشة كالبقاعمخاصج  -266

 ق. 1412، 1ق(ػ دار الجضل، بضخكت, ط739القصضعي البغجادؼ، الحشبمي، صفّي الجيغ )ت: 

عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ الدضػشي  ؛السدىخ في عمـػ المغة كأنػاعيا -267

  .ـ1998ػ ق/1418، 1بضخكت, ط –ىػ(, تحقضق: فؤاد عمي مشرػر, دار الكتب العمسضة 911)ت: 

ق(, ػ تحقق: د. دمحم الذاشخ أحسج  377أبػ عمي الفارسي )ت  ؛السدائل البرخيات -268

 ىػ. 1985ق =  1405، 1دمحم أحسج, مصبعة السجني, ط

أحسج بغ يحضى بغ فزل هللا القخشي العجكؼ  ؛مدالظ األبرار في مسالظ األمرار -269

 .ق1423، 1ىػ(, السجسع الثقافي، أبػ ضبي, ط749العسخؼ، شياب الجيغ )ت: 

ىػ(جسعو كعمق 380الحدغ بغ أحسج السيمبي العديدؼ )ت:  ؛السدالظ كالسسالظ -270  

 .عمضو ككضع حػاشضو: تضدضخ خمف, د.ت

أبػ عبج هللا الحاكع دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ حسجكيو  ؛السدتجرؾ عمى الرحيحيغ -271

ىػ(, تحقضق: 405بغ ُنعضع بغ الحكع الزبي الصيساني الشضدابػرؼ السعخكؼ بابغ البضع )ت: 

 .8778 -ـ, بخقع1990 – 1411، 1بضخكت, ط –مرصفى عبج القادر عصا, دار الكتب العمسضة 

أبػ بكخ بغ أبي شضبة، عبج هللا بغ دمحم بغ إبخاىضع بغ عثساف بغ  ؛شيبة مدشج ابغ أبي -272

ىػ(, تحقق: عادؿ بغ يػسف العدازؼ ك أحسج بغ فخيج السديجؼ, دار 235خػاستي العبدي )ت: 

 .413ـ, رقع الحجيث, 1997، 1الخياض, ط –الػشغ 
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أبػ بكخ أحسج بغ عسخك بغ عبج الخالق بغ  ؛مدشج البدار السشذػر باسع البحخ الدخار -273

ىػ(, تحقق: محفػظ الخحسغ زيغ هللا, كعادؿ 292خبلد بغ عبضج هللا العتكي السعخكؼ بالبدار )ت: 

، )بجأت 1السجيشة السشػرة, ط -بغ سعج كصبخؼ عبج الخالق الذافعي, مكتبة العمـػ كالحكع 

 .4799ـ, بخقع, 2009ـ، كانتيت 1988

أبػ بكخ عبج هللا بغ الدبضخ بغ عضدى بغ عبضج هللا القخشي األسجؼ  ؛الحسيجيمدشج  -274

اَرانّي, دار الدقا، 219الحسضجؼ السكي)ت: ق حقق نرػصو كخخج أحاديثو: حدغ سمضع أسج الجَّ

 .888ـ, رقع الحجيث:  1996، 1سػريا, ط –دمذق 

غ عثساف بغ شافع بغ عبج الذافعي أبػ عبج هللا دمحم بغ إدريذ بغ العباس ب ؛السدشج -275

لبشاف,  –ق( , دار الكتب العمسضة، بضخكت 204السصمب بغ عبج مشاؼ السصمبي القخشي السكي )ت: 

صححت ىحه الشدخة: عمى الشدخة السصبػعة في مصبعة بػالؽ األمضخية كالشدخة السصبػعة في 

 ىػ , باب : كتاب اختبلؼ الحجيث كتخؾ السعاد مشيا. 1400 ببلد اليشج

عضاض بغ مػسى بغ عضاض بغ عسخكف  ؛مذارؽ األنػار عمى صحاح اآلثار -276

 ػ, السكتبة العتضقة كدار التخاث, د.ت.(ق544الضحربي الدبتي، أبػ الفزل )ت: 

العبلمة دمحم أمضغ زكي بظ, في العيج اإلسبلمي, تخجسة:  ؛مذاىيخ الكخد ككخدستاف -277

 ـ1945ق =1364سانحة زكي بظ, مصبعة التفضس األىمضة بغجاد, 

 ـ.1988, 7ناصخ الجيغ األسج, دار السعارؼ بسرخ, ط ؛مرادر الذعخ الجاىمي -278

أحسج بغ دمحم بغ عمي الفضػمي ثع الحسػؼ،  ؛السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ -279

 بضخكت, د.ت. –ىػ(, السكتبة العمسضة 770أبػ العباس, )ت: نحػ 

نرخ )أبػ الػفاء( ابغ  ؛الَسَصاِلُع الشَّرخية لمَسَصاِبِع السرخيَِّة في األُصػؿ الَخصيَّةِ  -280

ىػ(, 1291الذافعّي )ت: الذضخ نرخ يػنذ الػفائي اليػريشي األحسجؼ األزىخؼ األشعخؼ الحشفي, 
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 .ـ2005ىػ   1426، 1تحقضق كتعمضق: الجكتػر شو عبج السقرػد, مكتبة الدشة، القاىخة, ط

دمحم بغ أبي الفتح بغ أبي الفزل البعمي، أبػ عبج هللا،  ؛السصمع عمى ألفاظ السقشع -281

ىػ(, تحقضق: محسػد األرناؤكط كياسضغ محسػد الخصضب, مكتبة الدػادؼ 709شسذ الجيغ )ت: 

 ـ.2003 ق/1423, 1لمتػزيع, ط

عاتق بغ غضث بغ زكيخ بغ زايخ بغ حسػد بغ عصضة  ؛معالع مكة التأريخية كاألثخية -282

 .ـ1980ىػ  1400، 1ىػ(, دار مكة لمشذخ كالتػزيع, ط1431بغ صالح الببلدؼ الحخبي )ت: 

أبػ الحدغ السجاشعي بالػالء، البمخي ثع البرخؼ، السعخكؼ  ؛معانى القخآف لؤلخفر -283

، 1ق( تحقضق: د ىجػ محسػد قخاعة, مكتبة الخانجي، القاىخة, ط215باألخفر األكسط )ت: 

 ـ.1990ق = 1411

ىػ(, 311إبخاىضع بغ الدخؼ بغ سيل، أبػ إسحاؽ الدجاج )ت:  ؛معاني القخآف كإعخابو -284

 ـ.1988ق =  1408, 1بضخكت, ط –السحقق: عبج الجمضل عبجه شمبي, عالع الكتب 

ق( 207أبػ زكخيا يحضى بغ زياد بغ عبج هللا بغ مشطػر الجيمسي الفخاء )ت:  ؛عاني القخآفم -285

تحقضق: أحسج يػسف الشجاتي , دمحم عمي الشجار,عبج الفتاح إسساعضل الذمبي, دار السرخية لمتألضف 

 , د.ت.1مرخ, ط –كالتخجسة 

عبج الخحضع بغ عبج الخحسغ بغ أحسج، أبػ  ؛معاىج التشريز عمى شػاىج التمخيز -286

 بضخكت, د.ت. –ق( تحقق: دمحم محضي الجيغ عبج الحسضج, عالع الكتب 963الفتح العباسي )ت: 

معجع أعبلـ الكخد, في التاريخ اإلسبلمي كفي العرخ الحجيث في كخدستاف  -287

ي كالرحف الكخدؼ, إقمضع د دمحم عمي الرػيخكي, بشكو ػ زيغ, إلحضاء التخاث الػثائق ؛كخارجيا

 .ـ2006كخدستاف العخاؽ, الدمضسانضة, مؤسدة زيغ, مصبعة مؤسدة حسجؼ لمصبع كالشذخ, 

شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت بغ  ؛معجع األدباء = إرشاد األريب إلى معخفة األديب -288
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، 1ىػ(, إحداف عباس, دار الغخب اإلسبلمي، بضخكت, ط626عبج هللا الخكمي الحسػؼ )ت: 

 .ـ1993  ق/1414

شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا الخكمي الحسػؼ )ت:  ؛معجع البمجاف -289

 .ـ1995، 2ىػ(, دار صادر، بضخكت, ط626

ىػ(, تخخيج: 771تاج الجيغ عبج الػىاب بغ تقي الجيغ الدبكي )ت:  ؛الذيػخمعجع  -290

ىػ, تحقق: الجكتػر بذار عػاد  759 - 703شسذ الجيغ أبي عبج هللا ابغ سعج الرالحي الحشبمي 

 ـ.2004, 1مرصفى إسساعضل األعطسي, دار الغخب اإلسبلمي, ط -رائج يػسف العشبكي -

ىػ( 1424د أحسج مختار عبج الحسضج عسخ )ت:  ؛السعاصخالمغة العخبية معجع  -291

 ـ .2008ق =  1429بسداعجة فخيق عسل, عالع الكتب, الصبعة: األكلى، 

عسخ بغ رضا بغ دمحم راغب بغ عبج الغشي كحالة الجمذق )ت:  ؛معجع السؤلفيغ -292

 .ىػ(, مكتبة السثشى  بضخكت، دار إحضاء التخاث العخبي بضخكت, د.ت1408

يػسف بغ إلضاف بغ مػسى سخكضذ )ت:  ة؛معجع السصبػعات العخبية كالسعخب -293

 .ـ1928ػ  ق/1346ىػ(, مصبعة سخكضذ بسرخ 1351

عادؿ نػييس, قجـ  ؛«صجر اإلسبلـ كحتى العرخ الحاضخ مغ»معجع السفدخيغ:  -294

ْضخ حدغ خالج, مؤسدة نػييس الثقافضة لمتألضف كالتخجسة كالشذخ،  لو: ُمفتي الجسيػرية المبشانضة الذَّ

  .ـ1988  ق/ 1409، 3لبشاف, ط –بضخكت 

مجسع المغة العخبضة بالقاىخة, إبخاىضع مرصفى / أحسج الديات /  ؛ السعجع الػسيط -295

 حامج عبج القادر / دمحم الشجار, دار الجعػة, د.ت.

ىػ(, دار 1422دمحم دمحم دمحم سالع محضدغ )ت:  ؛معجع حفاظ القخآف عبخ التاريخ -296

 ـ.1992ق = 1412، 1بضخكت, ط -الجضل
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ىػ( دار الجضل 1422دمحم دمحم دمحم سالع محضدغ )ت:  ؛معجع حفاظ القخآف عبخ التاريخ -297

 .ـ1992 ق/1412، 1بضخكت, ط –

عسخ بغ رضا بغ دمحم راغب بغ عبج الغشي  ؛معجع قبائل العخب القجيسة كالحجيثة -298

 ـ.1994ق =  1414، 7ىػ(, مؤسدة الخسالة، بضخكت, ط1408كحالة الجمذق )ت: 

ق( تحقضق: 1421حسج بغ دمحم الجاسخ )ت:  ؛الدعػديةمعجع قبائل السسمكة العخبية  -299

 ـ. 1981ق =  1401، 1السسمكة العخبضة الدعػدية, ط -لشادؼ األدبي في الخياض، الخياض 

دمحم ركاس قمعجي  حامج صادؽ قشضبي, دار الشفائذ لمصباعة كالشذخ  معجع لغة الفقياء؛ -300  

 .ـ1988ػ ق/1408، 2كالتػزيع, ط

بضخكت,  –أحسج رضا, دار مكتبة الحضاة  متغ المغة )مػسػعة لغػية حجيثة(؛ معجع -301

 .ىػ1380  1377

عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ  ؛معجع مقاليج العمـػ في الحجكد كالخسـػ -302

، 1مرخ, ط -القاىخة -ق( تحقضق: أد دمحم إبخاىضع عبادة, مكتبة اآلداب911الدضػشي )ت: 

 ـ.2004ق = 1424

أحسج بغ فارس بغ زكخياء القدكيشي الخازؼ، أبػ الحدضغ )ت:  ؛معجع مقاييذ المغة -303

 ـ.1979ق = 1399ق(, السحقق:عبج الدبلـ دمحم ىاركف, دار الفكخ, 395

ناصخ بغ عبج الدضج أبى السكاـر ابغ عمى، أبػ الفتح، ؛ السغخب في تختيب السعخب -304

ِزّػ   ػ دار الكتاب العخبي, د.ط, د.ت.(ق610)ت: بخىاف الجيغ الخػارزمي الُسَصخِّ

عبج هللا بغ يػسف بغ أحسج بغ عبج هللا ابغ  ؛مغشي المبيب عغ كتب األعاريب -305

دمحم عمي حسج  ىػ, السحقق: د. مازف السبارؾ,761 يػسف، أبػ دمحم، جساؿ الجيغ، ابغ ىذاـ )ت:

 ـ.1985، 6دمذق, ط –هللا, دار الفكخ 
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دمحم بغ أحسج بغ يػسف، أبػ عبج هللا، الكاتب البمخي الخػارزمي )ت:  ؛مفاتيح العمـػ -306

 , د.ت.2ىػ(, تحقضق: إبخاىضع األبضارؼ, دار الكتاب العخبي, ط387

يػسف بغ أبي بكخ بغ دمحم بغ عمي الدكاكي الخػارزمي الحشفي أبػ  ؛مفتاح العمـػ -307  

ق(, ضبصو ككتب ىػامذو كعمق عمضو: نعضع زرزكر, دار الكتب العمسضة، 626يعقػب )ت: 

 ـ.1987 ق/1407، 2لبشاف, ط -بضخكت

لسحسج بغ أبَّ القبلكي  (مفتاح رب البخية في شخح نطع اآلجخكمية )نطع اآلجخكمية -308

ق =  1431، 1أحسج بغ عسخ بغ مداعج الحازمي, مكتبة األسجؼ، مكة السكخمة, ط؛ الذشقيصي

 ـ. 2010

أبػ بكخ عبج القاىخ بغ عبج الخحسغ بغ دمحم الفارسي األصل،  ؛السفتاح في الرخؼ -309

جامعة  -ق( تحقق كتقجيع , د. عمي تػفضق الَحَسج، كمضة اآلداب471الجخجاني الجار )ت: 

 ـ.1987 ق/1407بضخكت,  -عساف, مؤسدة الخسالة  -إربج -الضخمػؾ

أبػ القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج، الدمخذخؼ جار  ؛السفرل في صشعة اإلعخاب -310

 ـ.1993، 1بضخكت, ط –ىػ(, السحقق: د. عمي بػ ممحع, مكتبة اليبلؿ 538هللا )ت: 

بضغ السجارس الجيشضة التقمضجية كالكمضات  ؛مقالة في السؤتسخ الجكلي لمعمـػ اإلسبلمية -311

ـ بعشػاف: الحالة العمسضة كدكر السداجج السجرسضة في كخدستاف 2013الجيشضة معاصخة في بضشكػؿ 

العخاؽ: أ. ـ. د. دمحم زكي مبل حدضغ البخكارؼ مقالة : بعشػاف السجارس القجيسة كدكرىا في تعمضع 

 .ـ2017العخبضة لمشاشقضغ بغضخىا, 

دمحم بغ يديج بغ عبج األكبخ الثسالى األزدؼ، أبػ العباس، السعخكؼ بالسبخد  ؛لسقتزبا -312

 بضخكت, د.ت. –ق( تحقضق: دمحم عبج الخالق عطضسة, عالع الكتب 285)ت: 

عضدى بغ عبج العديد بغ َيَمْمَبْخت الجدكلي البخبخؼ  ؛السقجمة الجدكلية في الشحػ -313
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ق( تحقضق: د. شعباف عبج الػىاب دمحم, راجعو: د حامج أحسج نضل 607السخاكذي، أبػ مػسى )ت: 

 د فتحي دمحم أحسج جسعة شبع كنذخ: مصبعة أـ القخػ, جسع ترػيخؼ: دار الغج العخبي, د.ت. -

القاسع بغ عمي بغ دمحم بغ عثساف، أبػ دمحم الحخيخؼ البرخؼ )ت:  ؛ممحة اإلعخاب -314

 ـ.2005ق =1426، 1مرخ, ط -القاىخة –ىػ(, دكف تحقضق, دار الدبلـ 516

عمي بغ مؤمغ بغ دمحم، الَحْزَخمي اإلشبضمي، أبػ  ؛السستع الكبيخ في الترخيف -315

 ـ.1996, 1ىػ(, مكتبة لبشاف, ط669الحدغ السعخكؼ بابغ عرفػر )ت: 

ىػ(, , مكتبة 1417سعضج بغ دمحم بغ أحسج األفغاني )ت:  ؛مغ تاريخ الشحػ العخبي -316

 .الفبلح, د.ت

دمحم بغ  ؛مغ ذخائخ ابغ مالظ في المغة مدألة مغ كبلـ اإلماـ ابغ مالظ في االشتقاؽ -317

ىػ(تحقق: دمحم السيجؼ عبج 672عبج هللا، ابغ مالظ الصائي الجضاني، أبػ عبج هللا، جساؿ الجيغ )ت: 

الحي عسار, الجامعة اإلسبلمضة بالسجيشة السشػرة, ط, الدشة التاسعة كالعذخكف. العجد الدابع بعج 

 ـ.1999 -1998ق/1419 - 1418السائة. 

أبػ زكخيا يحضى بغ إبخاىضع  ؛حشيفة كمالظ كالذافعي كأحسجمشازؿ األئسة األربعة أبي  -318

ق( تحقضق: محسػد بغ عبج 550بغ أحسج بغ دمحم أبػ بكخ بغ أبي شاىخ األزدؼ الدمساسي )ت: 

 ـ.2002ق/1422، 1الخحسغ قجح, مكتبة السمظ فيج الػششضة, ط

عمي بغ الحدغ الُيشائي األزدؼ، أبػ الحدغ السمقب  ؛السشتخب مغ غخيب كبلـ العخب -319

ىػ(, تحقضق: د دمحم بغ أحسج العسخؼ, جامعة أـ القخػ )معيج البحػث 309)ت: بعج « كخاع الشسل»بػ 

 ـ.1989 ق/1409، 1العمسضة كإحضاء التخاث اإلسبلمي(, ط

 ـ.1986بضخكت، دار السذخؽ،  ؛السشجج -320

 .مكتبة دار الػفاء لمشذخ كالتػزيع، ججة ؛ـ 1986مشذػر عاـ  -321
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أبػ الفتح عثساف بغ  ؛السشرف البغ جشي شخح كتاب الترخيف البغ عثساف السازني -322

ق = 1373, في ذؼ الحجة سشة 1ط, ق( دار إحضاء التخاث القجيع392جشي السػصمي)ت:

 ـ.1954

خؼ -323 عبج هللا بغ يػسف بغ عضدى بغ  ؛السشياُج السخَترخ في ِعمسي الشَّحػ َكالرَّ

، 3لبشاف, ط -يعقػب الضعقػب الججيع العشدؼ, مؤَسَدة الخيَّاف لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بضخكت

 ـ.2007 ق/1428

 حامج عػنى, السكتبة األزىخية لمتخاث, د.ت. ؛السشياج الػاضح لمببلغة -324

يػسف بغ تغخؼ بخدؼ بغ عبج هللا الطاىخؼ  ؛السشيل الرافي كالسدتػفى بعج الػافي -325

ىػ( حققو ككضع حػاشضو: دكتػر دمحم دمحم أمضغ, 874الحشفي، أبػ السحاسغ، جساؿ الجيغ )ت: 

 .تقجيع: دكتػر سعضج عبج الفتاح عاشػر, اليضئة السرخية العامة لمكتاب, د.ت

أبػ اسحاؽ إبخاىضع بغ عمي بغ يػسف الذضخازؼ  ؛السيحب في فقة اإلماـ الذافعي  -326

 ق( دار الكتب العمسضة , د.ت.476)ت: 

أحسج بغ عمي بغ عبج القادر، أبػ العباس  ؛السػاعع كاالعتبار بحكخ الخصط كاآلثار -327

 .ق 1418، 1ىػ(, دار الكتب العمسضة، بضخكت, ط845الحدضشي العبضجؼ، تقي الجيغ السقخيدؼ )ت: 

التاريخ اإلسبلمي مشح عيج آدـ عميو الدبلـ )تاريخ ما قبل اإلسبلـ( إلى مػجد  -328 

 ق/1417، 1الخياض, ط, ـ: أحسج معسػر العدضخؼ  1997 19 96ىػ 1417 ؛عرخنا الحاضخ

  ـ.1996

ىػ( دار 1417سعضج بغ دمحم بغ أحسج األفغاني )ت:  ؛السػجد في قػاعج المغة العخبية -329

 ـ.2003 ق/1424لبشاف, ط,  -بضخكت  -الفكخ

 .االنتخنضت, السػسػعة السعخفضة الذاممة: اإلنتخنضت السػسػعة الحخة؛ -330
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إعجاد: مجسػعة مغ الباحثضغ بإشخاؼ الذضخ  ؛مػسػعة الفخؽ السشتدبة لئلسبلـ -331  

 .dorar.net.  َعمػؼ, بغ عبج القادر الدقاؼ, مػقع الجرر الدشضة عمى اإلنتخنت

دمحم بغ عمي ابغ القاضي دمحم حامج بغ  ؛مػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف كالعمـػ -332

اجعة: د رفضق العجع ق, تقجيع كإشخاؼ كمخ 1158محّسج صابخ الفاركقي الحشفي لتياكني ت: بعج 

تحقضق: دعمي دحخكج نقل الشز الفارسي إلى العخبضة: د. عبجهللا الخالجؼ, جػرج زيشاني, مكتبة 

 ـ.1996 -1بضخكت, ط –لبشاف ناشخكف 

خالج بغ عبج هللا بغ أبي بكخ بغ دمحم الجخجاكّؼ  ؛مػصل الصبلب إلى قػاعج اإلعخاب -333

ق( تحقضق: عبج الكخيع مجاىج، 905األزىخؼ، زيغ الجيغ السرخؼ، ككاف يعخؼ بالػقاد )ت: 

 ـ.1996ىػ 1415،  1بضخكت, ط –الخسالة 

ىػ( تحقق: 179مالظ بغ أنذ بغ مالظ بغ عامخ األصبحي السجني )ت:  السػشأ؛ -334

 -أبػ ضبي -دمحم مرصفى األعطسي, مؤسدة زايج بغ سمصاف آؿ نيضاف لؤلعساؿ الخضخية كاإلندانضة

 .ـ2004ق = 1425، 1اإلمارات, ط

مرصفى دىقاف، أكاديسضة  A ؛مػالنا دمحم البخقمعي كفتػاه في اليديجية -335

  .ـ2015نػِبيار،

َيضمي, أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ أحسج الديضمي  -336 نتائج الفكخ في الشَّحػ لمدُّ

 .ـ1992 ق/1412, 1بضخكت, ط -ىػ, دار الكتب العمسضة 581)ت: 

يػسف بغ تغخؼ بخدؼ بغ عبج هللا الطاىخؼ  ؛الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة -337

ىػ(, كزارة الثقافة كاإلرشاد القػمي، دار الكتب، 874الحشفي، أبػ السحاسغ، جساؿ الجيغ )ت: 

 .مرخ, د.ت

 دمحم عضج, مكتبة الذباب, د.ت. ؛الشحػ السرفى -338
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عمى الجاـر كمرصفى أمضغ, الجار السرخية  ؛الشحػ الػاضح في قػاعج المغة العخبية -339

 الدعػدية لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, د.ت.

 ىػ(, دار السعارؼ, د.ت.1398عباس حدغ )ت:  ؛الشحػ الػافي -340

عمي بغ دمحم بغ عمي الذخيف الحدضشي  ؛نحػ ميخ = مبادئ قػاعج المغة العخبية -341

كضع , السعخب عغ الفارسضة: حامج حدضغ, ق(ػ816الجخجاني السعخكؼ بدضج مضخ شخيف )ت: 

مكتبة الفضرل، شاىي جامع مدجج ماركضت، انجرقمعة، , الحػاشي: عبج القادر أحسج عبج القادر

 ـ.1987ىػ =  1408، 1ط, شضتاغػنغ

عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبضج هللا األنرارؼ، أبػ  ؛ندىة األلباء في شبقات األدباء -342

 -ق(, السحقق: إبخاىضع الدامخائي, مكتبة السشار، الدرقاء577البخكات، كساؿ الجيغ األنبارؼ )ت: 

 ـ.1985 ق/1405، 3األردف, ط

تحقضق: عمي الدكارؼ،  ؛ندىة األنطار في عجائب التػاريخ كاألخبار محسػد مقجير -343

 .ـ1988، 1لبشاف, ط –دمحم محفػظ, دار الغخب االسبلمي، بضخكت 

عبج الحي بغ فخخ الجيغ بغ عبج العمي  ؛ندىة الخػاشخ كبيجة السدامع كالشػاضخ -344

 .ـ1999 ق/1420، 1ىػ( : دار ابغ حـد  بضخكت، لبشاف, ط1341الحدشي الصالبي )ت: 

الذضخ دمحم الصشصاكؼ رحسو هللا, , تحقضق, أبي  كتاريخ أشيخ الشحاة؛ نذأة الشحػ -345  

  ق.ػ1426-ـ2005, 1دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إسساعضل, مكتبة إحضاء التخاث اإلسبلمي, ط

)مؤلف الذخح(: أحسج بغ عسخ  ؛نطع اآلجخكمية لسحسج بغ أبَّ القبلكي الذشقيصي( -346

 ـ. 2010ق =  1431، 1بغ مداعج الحازمي, مكتبة األسجؼ، مكة السكخمة, ط

عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ الدضػشي  نطع العقياف في أعياف األعياف؛ -347

 بضخكت, د.ت. –ىػ(,  تحقضق: فضمضب حتي, السكتبة العمسضة 911)ت: 
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أبػ العباس أحسج بغ عمي القمقذشجؼ )ت:  ؛أنداب العخب نياية األرب في معخفة -348

 ـ.1980ق = 1400، 2ق( تحقضق: إبخاىضع اإلبضارؼ, دار الكتاب المبشانضغ، بضخكت, ط821

مجج الجيغ أبػ الدعادات السبارؾ بغ دمحم بغ دمحم  ؛الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ -349

 -تحقضق: شاىخ أحسج الداكػ  ق(606بغ دمحم ابغ عبج الكخيع الذضباني الجدرؼ ابغ األثضخ )ت: 

 ـ.1979ق = 1399بضخكت،  -محسػد دمحم الصشاحي, السكتبة العمسضة 

كامل بغ حدضغ بغ دمحم بغ مرصفى البالي الحمبي،  ؛نيخ الحىب في تاريخ حمب -350

 .ىػ1419، 2ىػ(, دار القمع، حمب, ط1351الذيضخ بالغدؼ )ت: 

عبج الخحسغ  ؛= حاشضة الدضػشي عمى تفدضخ البضزاكؼ  نػاىج األبكار كشػارد األفكار -351

كمضة الجعػة كأصػؿ الجيغ,  -ىػ(, جامعة أـ القخػ 911بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ الدضػشي )ت: 

 ـ.2005ق = 1424رسائل دكتػراة(.  3السسمكة العخبضة الدعػدية )

محي الجيغ عبج القادر بغ شضخ بغ عبج هللا  ؛الشػر الدافخ عغ أخبار القخف العاشخ -352

  ق.1،1405بضخكت, ط –ىػ(, , دار الكتب العمسضة 1038الَعْضَجُركس )ت: 

إسساعضل بغ دمحم أمضغ بغ مضخ  ؛ىجية العارفيغ أسساء السؤلفيغ كآثار السرشفيغ -353  

ىػ(, شبع بعشاية ككالة السعارؼ الجمضمة في مصبعتيا البيضة 1399سمضع الباباني البغجادؼ )ت: 

 .لبشاف, د.ت –, أعادت شبعو باألكفدت: دار إحضاء التخاث العخبي بضخكت 1951استانبػؿ 

 .د. دمحم سعضج رمزاف البػشي, دار الفكخ , دمذق سػريا, د.ت ىحا كالجي؛ -354 

عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ  ؛ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع -355

 مرخ, د.ت. –ق( تحقضق: عبج الحسضج ىشجاكؼ, السكتبة التػفضقضة 911الدضػشي)ت:

ق(, 764صبلح الجيغ خمضل بغ أيبظ بغ عبج هللا الرفجؼ )ت:  ؛الػافي بالػفيات -356

 ـ. 2000 ق/1420بضخكت,  –تحقق: أحسج األرناؤكط كتخكي مرصفى, دار إحضاء التخاث 
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عبج الفتاح بغ عبج الغشي بغ دمحم  ؛الػافي في شخح الذاشبية في القخاءات الدبع -357

 .ـ1992ػ ق/1412، 4ىػ(, مكتبة الدػادؼ لمتػزيع, ط1403القاضي )ت: 

ك )شخح  686البغ الحاجب في الشحػ جدآف، أكسمو سشة  ؛الػافية في شخح الكافية -358

 .مقجمة ابغ الحاجب كىي السدساة بالذافضة، في عمع الرخؼ, د.ت

، تحخيخ فضمضامضشػؼ زيخنػؼ الخامذ، سانت بجلضذ: شخؼ خاف ؛كثائق شخؼ -359

 .1860بصخسبػرغ، 

 ،1، كرقة 1469شسعي، مكتبة شػب قابي، رقع  ؛كثائقية شخؼ تخجسًة كتاريًخا -360

  د.ت.

أبػ الحدغ عمي بغ عبج العديخ القاضي الجخجاني  ؛الػساشة بيغ الستشبي, كخرػمو -361

ق(, تحقضق كشخح: دمحم أبػ الفزل إبخاىضع، عمي دمحم البجاكؼ: مصبعة عضدى البابي 392)ت: 

 الحمبي كشخكاه, د.ت. 

)رسالة دكتػراة(, دمحم با كخيع دمحم با عبج هللا, دار  ؛كسصية أىل الدشة بيغ الفخؽ  -362  

   بضخكت, د.ت.     -صادر

أبػ العباس شسذ الجيغ أحسج بغ دمحم بغ إبخاىضع  ؛كفيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف -363

  -تحقق: إحداف عباس, دار صادر ق((681بغ أبي بكخ ابغ خمكاف البخمكي اإلربمي )ت: 

 , د.ت. 1بضخكت, ط

 مقالة

Doç.Dr. Mustafa Kırkız Bingöl Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, 

Ört.Gör,Mardin artklu Üniversitesi, Aslam JANKIR** Siirt Üniversitesi 

ilahiyat Fakültesi Dergisi.cilt 
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ÖZET 

Muhammed b. Hüseyin el-Berkal‘î ve Hâşiyetu’l-Berkal‘î Ala’l-Kâfiye 

Adlı Eserinin Tahkiki ve Tahlili 

Refaa MALLAHI 

Danışman 
Prof. Dr. Mehmet Edip ÇAĞMAR 

Bu çalıĢma, hicrî 10. asrın ilk yarısında yaĢayan Ġmam el-Berkal‟î‟nin hayatını ve el-

Hindî‟nin Ģerhi üzerine yazdığı haĢiyesini konu edinmiĢtir. Biyografik eser yazarları, bu 

değerli âlimin hayatı hakkında kayıtsız kalmıĢ; hak ettiği önemi vermemiĢlerdir. Bu 

nedenle çalıĢmada öncelikle bu âlimin hayatına ve eserlerine ıĢık tutulmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ġkinci olarak da Ġbnu‟l-Hâcib‟in el-Kâfiye‟sini Ģerh eden el-Hindî‟nin 

eserine yazdığı haĢiyesi tahkik ve tahlil edilmiĢtir. 

ÇalıĢma iki ana kısma ayrılmıĢtır. Birinci kısım eserin inceleme boyutuna özgüdür. Bu 

kısım, giriĢ ile baĢlamıĢtır. GiriĢte müellifin yaĢadığı dönemin ilmî, siyasî ve ictimaî 

yapısı ile mücavir bölgelerde Arap dili eğitim durumu genel bir Ģekilde anlatılmıĢtır. 

Ayrıca bölgede yetiĢen Arap dili alanında meĢhur alimler ve nahiv ilmindeki önemli 

metin, Ģerh ve haĢiyeler serdedilmiĢtir. GiriĢ kısmından sonra el-Berkal„î‟nin haĢiyesi 

ile ilgili olduğundan Ġbnu‟l-Hâcib ve el-Kâfiye adlı eseri ile el-Hindî ve el-Kâfiye‟ye 

yazdığı Ģerhi izah edilmiĢtir. Daha sonra Ġmam el-Berkal‟î‟nin hayatı, eserleri, ilmi 

Ģahsiyeti, nahivciler arasındaki konumu, çalıĢmamızın ana konusunu teĢkil eden 

haĢiyenin adı, yazım sebebi ve tarihi ile yazara aidiyeti hakkında bilgi verilmiĢtir. Söz 

konusu haĢiyenin kaynakları ve barındırdığı terimlerin yanı sıra yazarın eserinde 

örneklendirme ve temellendirmede takip ettiği yönteme dair bilgiler de sunulmuĢtur. 

Son olarak tahkikte takip edilen yönteme ve yazma eserin resimlerine yer verilmiĢtir. 

Ġkinci ana kısım ise tahkikli metnin sunumundan oluĢmuĢtur. ÇalıĢma, araĢtırma 

neticesinde elde edilen bulguların sunulduğu sonuç kısmı ile sona ermektedir. 

http://wiki.eanswers.com/fa/برقلعه_(مریوان)
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Anahtar kelimeler: el-Berkal‟î, HâĢiyetü‟l-Berkal„î,  Nahiv, Ġbnü‟l-Hâcib, el-Kâfiye, 

el-Hindî, ġerhü‟l-Hindî. 

 

 

ABSTRACT 

An Examination and Analysis of Muhammed b. Hussein al-Berkal‘î and his 

Commentary on al-Qaqfiyah 

By 

Refaa MALLAHI 

Supervisor  

Prof. Dr. Mehmet Edip ÇAĞMAR 

This study examines the life of Imam al-Berkal‟î, who lived in the first half of the 10th 

century, and his commentary on the annotation written by Hindî. Biographers have 

remained indifferent to the life of this precious scholar and he has not received the 

critical attention he deserved. For this reason, this thesis primarily attempts to shed light 

on the author‟s life and works. Secondly, his commentary on Hindî‟s annotation 

explaining the al-Qaqfiyah by Ibn al-Hajib is examined and analysed. 

The study is divided into two main sections. The first section is concerned with the 

analysis of the work. This part includes an introductory subpart. In the introduction, the 

scientific, political and intellectual structure of the period in which the author lived, and 

the condition of Arabic language teaching in the eastern and contiguous regions are 

explained in a general way. Famous scholars in the field of Arabic language, significant 

texts, commentaries and analyses in the field of syntax are also considered. Next, Ibn al-

Hajib and his work entitled “al-Qaqfiyah”, and al-Hindî and his commentary on al-

Qaqfiyah are examined for being related to the annotation by al-Berkal‟î. Then, the 

study explicates on al-Berkal‟î‟s life and death, his works and personage, his position 

among the linguists of syntax, the title and the date of his commentary which constitutes 

the main subject of our study, his motives in writing it, and his ownership of the 

manuscript. In addition to the sources of the commentary and the terms it contains, the 

method followed by the author in sampling and justification is presented. Finally, the 

method applied in the examination of the annotation and the pictures of the manuscript 

shall be included. The second main section consists of the examination of the analysed 
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text. In the conclusion part of the study, the findings obtained as a result of the research 

are presented. 

Keywords: Al-Berqal‟î, Hâshiyah Al-Berqal„î, Syntax, Ġbn Al-Hâcib, Al-Kâfiye, el-

Hindî, Shard Al-Hindî. 
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